รื่ นเริงหรรษานาโกย่ า 6 วัน 4 คืน
(นาโกย่ า – ชิราคาว่ า – ทาคายาม่ า – โทยาม่ า)
โดยสิงคโปร์ แอร์ ไลน์

เดินทาง 11 – 16 เมษายน 2562 (ช่ วงวันสงกรานต์ )

จุดเด่ นของทัวร์







พิพิธภัณฑ์เซกิฮาโมโน เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงวิธีการตีดาบแบบโบราณโดยช่างตีดาบมืออาชีพ
ชมเมืองกุโจฮาจิมงั เมืองเก่าแก่ที่ถกู ขนานนามว่าเป็ นเมืองแห่งสายน ้า
ชมหมู่บ้านชิราคาว่า บ้ านโบราณหลังคาหน้ าจัว่ ที่ได้ ขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลก
ชมย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิในสมัยเอโดะ ที่ถกู อนุรักษ์ ไว้ จนถึงปั จจุบนั
ชมความมหัศจรรย์ของกาแพงหิมะบนเทือกเขาแอลป์ ที่ 1 ปี มีครัง้ เดียวเท่านัน้
อาบน ้าแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปนุ่ 2 คืน

ทัวร์ ญี่ปุ่ น (JFH) Japan Alps ช่วงสงกรานต์ NEW 6D4N (SQ)

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ – สิงคโปร์

17.30 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบิ น สุวรรณภูมิ ประตูห มายเลข 5 เคาน์ เตอร์ K โดยสายการบิ น
สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ พบเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกด้ านเอกสารและ
สัมภาระแก่ทา่ น
ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ ปนุ่ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ด้ วย
เที่ยวบินที่ SQ 983
เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลีย่ นเครื่ อง
(พิเศษ!!! แจกฟรี Changi Dollars Voucher มูลค่า 20 SGD หรื อ ประมาณ 500 บาท เป็ น
อภินนั ทนาการจากสายการบินให้ แก่ทุกท่านฟรี เพื่อใช้ สาหรับใช้ จ่ายกับร้ านค้ าที่ร่วมรายการ
ภายในอาคารผู้โดยสารทุกแห่งของสนามบินชางกี)

20.05 น.
23.30 น.

วันที่ 2

สิงคโปร์ – นาโกย่ า – เมืองเซกิ – พิพธิ ภัณฑ์ เซกิฮาโมโน – กุโจฮาจิมัง –
เมืองกุโจฮาจิมัง

01.20 น.

ออกเดินทางต่อ สูเ่ มืองนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ ปนุ่ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ ไลน์
ด้ วยเที่ยวบินที่ SQ 672
เดิ น ทางถึ ง สน ามบิ น น าโกย่ า เกาะฮอนชู
ประเทศญี่ ปุ่ นหลังจากผ่านขันตอนการตรวจคน
้
เข้ าเมืองของประเทศญี่ ปุ่นแล้ ว นาท่านเดินทางสู่
เมืองเซกิ เมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ทางตอนกลางของจังหวัด
กิฟุ เป็ นเมืองที่ขึ ้นชื่อในเรื่ องการผลิตเครื่ องมือที่ใช้
สาหรับตัดที่มีคณ
ุ ภาพ นอกจากนี ้แล้ วยังมีชื่อเสียง
ในการตี ด าบแห่งหนึ่ งของโลกอี ก ด้ ว ย จากนัน้ น าท่า นชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เซกิ ฮ าโมโน เป็ น
พิพิ ธภัณ ฑ์ ที่ จัด แสดงวิธีก ารตีด าบแบบโบราณโดยช่างตี ดาบมื อ อาชี พ ที่ถูกถ่ ายทอดภูมิ
ปั ญญากันมาอย่างยาวนาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกุโจฮาจิมัง เมืองที่ตงอยู
ั้ ่
เกื อ บกึ่ ง กลางของจังหวัด กิ ฟุ แ ละยังเป็ น เมื อ งที่

09.05 น.

เที่ยง
บ่าย

ทัวร์ ญี่ปุ่ น (JFH) Japan Alps ช่วงสงกรานต์ NEW 6D4N (SQ)

เย็น

หลงเหลือความงดงามของเมื อ งรอบปราสาท ซึ่งมี ทงเมื
ั ้ อ งเก่าที่ เรี ย งรายกัน และรางน า้ ที่
สวยงามที่เต็มไปด้ วยกลิน่ อายวัฒนธรรมแบบญี่ปนุ่ ให้ ทา่ นชมเมืองรอบปราสาทกุโจฮาจิมงั ที่
มีบ้านเรื อนในสมัยอดีตเรี ยงรายอยู่ อีกทังเมื
้ องกุโจฮาจิมังเป็ นเมืองที่มีรางน ้าจานวนมาก จน
ถูกขนานนามว่าเป็ นเมื องแห่งสายน า้ เพราะไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนก็ จ ะได้ ยินเสียงน ้าไหล
สะท้ อนไปทัว่ ทังตั
้ วเมืองดูแล้ วเป็ นบรรยากาศที่ทาให้ หวนนึกถึงอดีตในบรรยากาศแบบย้ อ น
ยุคทาให้ ทงั ้ เมื องเสมื อนกับเป็ น อี กโลกหนึ่งก็ ว่าได้ เพีย งแค่เดิน ในเมื อ งแห่งนี ้ก็ จ ะสามารถ
สัมผัสบรรยากาศราวกับย้ อนเวลาไปอดีตได้ อย่างแน่นอน
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (ชุดอาหารญี่ปุ่น)
เข้ าพักโรงแรม Hotel Gujo Hachiman หรื อเทียบเท่า (- / L / D)
หลังอาหารเชิญท่ านลองอาบนา้ แร่ เพื่อความผ่ อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อ
ว่ าในนา้ แร่ นัน้ มีแร่ ธาตุซ่ ึงช่ วยให้ ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิต ดีขึน้

วันที่ 3

หมู่บ้านชิราคาว่ าโกะ – เมืองทาคายาม่ า – ที่ว่าการอาเภอเก่ าทาคายาม่ า –
ย่ านเมืองเก่ าซันมาชิซูจิ – คานาซาวะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางไปยัง หมู่ บ้ านชิ ร าคาว่ า โกะ
หมู่บ้านที่ ได้ รับ การขึน้ ทะเบี ยนให้ เป็ นมรดกโลก
ทางวัฒ นธรรมเมื่ อ ปี ค.ศ. 1995 โดยองค์ ก าร
ยูเนสโก ท่านสามารถชมความสวยงามของบ้ าน
ญี่ ปุ่นแบบโบราณที่ มี รูป ทรงแปลกตาไม่ เหมื อ น
ใคร เป็ นบ้ านที่มีหลังคาทรงสามเหลี่ยมหน้ าจั่วทา
จากหญ้ าหนาๆ เรี ยกว่าทรง “กัสโซสึคุริ” ดูแล้ วคล้ ายกับการพนมมือ เพื่อเป็ นการป้องกันตัว
บ้ านจากการปกคลุมของหิมะที่ตกลงมาเป็ นจานวนมากในช่วงฤดูหนาวและให้ หิมะไหลลงมา
ได้ ง่ายนั่นเอง ให้ ท่านเดิน เล่นชมบรรยากาศอันสวยงามพร้ อมกับ ถ่ ายรู ป เป็ นที่ ระลึก ตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

ทัวร์ ญี่ปุ่ น (JFH) Japan Alps ช่วงสงกรานต์ NEW 6D4N (SQ)

บ่าย

เย็น

นาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่ า เมืองเก่าที่แฝงไปด้ วยมนต์เสน่ห์อนั น่าหลงใหลที่ยงั คง
รูปแบบเดิมไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนักรวมถึงบ้ านคฤหบดีที่สวยงามสไตล์ญี่ปนุ่ ขนาน
แท้ ร้ านขายสาเกแบบญี่ ปุ่นที่หาได้ ยากตามเมื องต่าง ๆ ในปั จจุบนั และลายบานหน้ าต่างที่
เป็ นเอกลักษณ์ วางตัวเรี ยงกันเป็ นแถวอยู่ภายในตัวเมื อ งเก่าของเมื อ งทาคายาม่าจึงได้ รับ
สมญานามว่า “ลิ ตเติล้ เกียวโต” และนาท่านชมที่ว่าการอาเภอเก่ าเมืองทาคายาม่ า ใช้
เป็ นที่บญ
ั ชาการของโชกุนโทกุกาว่าในสมัยก่อนเป็ นสิ่งปลูกสร้ างแบบเก่าหลังสุดท้ ายที่ยงั คง
หลงเหลือ อยู่ จ นถึ งปั จ จุ บัน ในอดี ต เป็ น สถานที่
ทางานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัด ฮิ
ดะนานกว่า 176 ปี ภายใต้ การปกครองของโชกุน
ตระกูลโทกุกาว่าในสมัยเอโดะ หรื อ 300 กว่าปี ที่
แล้ ว สิ่ ง ปลู ก สร้ างแบบเก่ า ยุ ค คานาโมริ ห ลั ง
สุดท้ ายที่สมบูรณ์ และยังหลงเหลือ อยู่ในปั จ จุบัน
ตัวอาคารถูกล้ อมรอบด้ วยกาแพงแข็งแกร่ง ส่วนบริ เวณภายในอาคารท่านจะได้ ชมห้ องต่างๆ
จากนันน
้ าท่านชม ย่ านเมืองเก่ าซันมาชิซูจิย่านที่อนุรักษ์ บ้านเรื อนและสภาพแวดล้ อมใน
สมัยเอโดะรวมถึงการดาเนินชี วิตแบบดังเดิ
้ มไว้ ได้ เป็ นอย่างดี ท่านสามารถเพลิดเพลินกับ
บรรยากาศอันเก่าแก่สดุ แสนคลาสสิคหรื อ ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย นอกจากนี ้ยังมี
สินค้ าพืน้ เมือง ของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่นดังเดิ
้ มให้ ท่านได้ เลือกซื ้อกันอี กด้ วย จากนันน
้ าทุก
ท่านเดินทางเข้ าสู่ เมือ งคานาซาวะ ในจังหวัดอิ ชิค าว่า เป็ นเมื อ งศูน ย์ กลางการปกครอง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม นอกจากนี ้คานาซาวะยังมีชื่อเสียงเรื่ องผ้ าไหมย้ อมที่โดดเด่น ซึ่งรู้จัก
กันในชื่อของ “คะกะ-ยูเซ็น” งานชุบทองที่เรี ยกว่า “คานาซาวะ-ฮะกุ” เครื่ องปั น้ ดินเผา “คุตานิยากิ” รวมถึงงานฝี มือแบบดังเดิ
้ มและความชานาญเฉพาะท้ องถิ่นอีกหลายอย่าง ยิ่งไปกว่านัน้
คานาซาวะยังเป็ นเมืองที่ขึ ้นชื่อเรื่ องอาหารทะเลรสเลิศอีกด้ วย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้ าพักโรงแรม APA Villa Hotel Kanazawa Katamachi หรื อเทียบเท่า (B / L / D)
หลังอาหารเชิญท่ านลองอาบนา้ แร่ เพื่อความผ่ อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อ
ว่ าในนา้ แร่ นัน้ มีแร่ ธาตุซ่ ึงช่ วยให้ ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้
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วันที่ 4

ตลาดโอมิโจ – ย่ านโรงนา้ ชาฮิงาชิชายะ – เมืองโทยาม่ า – อิออน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
พาท่านสูต่ ลาดโอมิโจ เป็ นตลาดเช้ าที่ได้ รับความนิยมจนได้ สมญานามว่าเป็ น “ครัวแห่งคา
นาซาวะ” ตลาดแห่งนี ้คลาคล่าไปด้ วยคนในท้ องถิ่นและนักท่องเที่ยวอยูเ่ สมอ ภายในตลาดมี
ร้ านค้ าประมาณ 170 ร้ าน ที่จาหน่ายอาหารทะเล ผักสด เนื ้อสัตว์ กับแกล้ ม ขนม ของใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน ดอกไม้ และสินค้ าอื่นๆ อี กมากมาย นอกจากนี ้ยังมี ร้านอาหารให้ ทุกท่านได้
เลือกทานอีกด้ วย เช่น ซูชิหน้ าต่างๆ และข้ าวหน้ าปลาดิบ หรื อคนญี่ ปนเรี
ุ่ ยกว่า “ไคเซ็นด้ ง” ที่
ท่านสามารถเลือกชนิดของอาหารทะเลได้ ตามความชอบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นสู่ ย่ านโรงน ้า ชาฮิ ง าชิ ช ายะ (Higashi
Chaya District) เป็ นเขตร้ านน ้าชาในสมัยโบราณ
บริ เวณย่านนี ้อาคารเก่าแก่ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 180
ปี ตังเรี
้ ยงรายอยู่ ซึ่งสมัยเอโดะเขตร้ านน ้าชาฮิงาชิ
ชายะ เป็ นเขตร้ านน ้าชาที่ใหญ่ที่สดุ บนพื ้นถนนจะ
ปูด้วยหินตลอดทังสาย
้
ทาให้ ดูเป็ นบรรยากาศที่มี
มนต์ขลังแบบญี่ปนุ่ เหมาะกับการถ่ายรูปเป็ นทีระลึกอย่างมาก ตลอดสองข้ างทางในย่านนี ้ยัง
มีร้านขายของที่ระลึกและร้ านคาเฟ่ สวยๆ สไตล์ญี่ปนุ่ ตังเรี
้ ยงรายอยู่มากมาย ขนมยอดนิยม
ของที่นี่นนั่ ก็คือซอฟท์ครี ม ที่ถูกเคลือบด้ วยแผ่นทองคาเปลวของเมืองคานาซาวะ หากได้ มา
เที่ยวที่แห่งนี ้แล้ วไม่ได้ ลองชิมซอฟท์ครี มถือว่าพลาดเลยทีเดียว จากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มือง
โทยาม่ า เมืองขนาดเล็กที่ถกู โอบล้ อมไปด้ วยภูเขาสูงทังสามด้
้
านเป็ นเมืองเลียบชายฝั่งทะเล
ญี่ ปุ่นครอบคลุมพืน้ ที่ทางทิศเหนือ ของภูเขาแอลป์ ญี่ ปุ่น ทาให้ เมื อ งโทยาม่าแห่งนี ้มี แหล่ง
ท่องเที่ยวมากมาย พาทุกท่านช้ อปปิ ง้ ที่ อิออน ศูนย์รวมสินค้ าชันน
้ านานาชนิด อาทิ นาฬิกา,
กล้ อง, กระเป๋ า, รองเท้ า, เสื ้อผ้ า เป็ นต้ น และยังมีร้าน 100 เยน สินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพจากประเทศ
ญี่ ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิส ระ ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการเลือกชมและเลือ กซื ้อสินค้ าได้
ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เที่ยง
บ่าย

เย็น
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เข้ าพักโรงแรม Hotel Grand Terrace Toyama หรื อเทียบเท่า (B / L / D)

วันที่ 5

เจแปน แอลป์ (กาแพงหิมะ)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
พาทุกท่านสูส่ ถานี ทาเทะยาม่ า เพื่อ ชมทิวทัศน์
ความสวยงามของเทื อ กเขาเจแปน แอลป์
(ขึ ้น อยู่ กั บ สภาพภู มิ อ ากาศ) ให้ ท่ า นเปลี่ ย น
ยานพาหนะเป็ นกระเช้ าไฟฟ้า เพื่อ เดินทางขึ ้นสู่ท่ ี
ราบสู งบิ โจไดระ ผ่านชมน ้าตกเมี ยวโจ ซึ่งเป็ น
น ้าตกสูงที่สดุ ในญี่ ปุ่น พร้ อ มประทับใจไปกับบรรยากาศที่รายล้ อมด้ วยทิวเขาสลับซับซ้ อ น
ผ่านป่ าสนดึกดาบรรพ์ และทุง่ ราบที่อุดมสมบูรณ์ ชวนให้ นกั ท่องเที่ยวมาสัมผัสได้ ทกุ ฤดูกาล
นาท่านโดยสารรถโค้ ชไฟฟ้า ระยะทางประมาณ 3.6 กิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะได้ สมั ผัส
ความงามด้ วยการลัดเลาะซอกกาแพงหิมะที่สงู กว่า 20 เมตร ด้ วยความสูงถึง 3,015 เมตร
ภูเขานี ้จึงมีความสูงเป็ นอันดับสองรองจากภูเขาฟูจิ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในสถานี
น าท่ า นขึ ้น กระเช้ าพ าโน ราม่ า ข้ ามเหวลึ ก
ระยะทางยาว 1,700 เมตร เป็ นกระเช้ าไฟฟ้าที่ใช้
ลวดสลิงขึงผ่านระหว่างหุบเขา โดยไม่มีเสาค ้ายัน
แม้ แต่ต้ นเดี ยว จากนัน้ เปลี่ยนเป็ น รถโค้ ช ปลอด
สารพิษเดินทางสูเ่ ขื่อนคุโรเบะ เขื่อนขนาดยักษ์ ที่
มีความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ความกว้ าง
ของตัวเขื่อน 492 เมตร สูง 186 เมตร ความใหญ่โต
นี ท้ าให้ การสร้ างเขื่ อ นใช้ เวลาถึ ง 45 ปี แล้ ว รถจะแล่น ผ่า นอุ โมงค์ ใต้ ภู เขาเป็ น ระยะทาง
ประมาณ 6.1 กิโลเมตร ลงสู่สถานีโอกิซาว่ า จากนันน
้ าท่านเดินทางสูส่ นามบินนาโกย่าโดย
ใช้ ระยะเวลาในการเดิ นทางประมาณ 3 ชั่วโมง (อิ ส ระรั บ ประทานอาหารเย็ น ตาม
อั ธ ยาศั ย )
เข้ าพักโรงแรม Centrair Hotel Chubu Airport หรื อเทียบเท่า (B / L / -)

เที่ยง
บ่าย

ทัวร์ ญี่ปุ่ น (JFH) Japan Alps ช่วงสงกรานต์ NEW 6D4N (SQ)

วันที่ 6

นาโกย่ า – สิงคโปร์ – กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เมื่อได้ เวลาอันสมควรแล้ วนาท่านสูส่ นามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ (B / - / -)
**เนื่องจากมีทางเชื่อมจากโรงแรมไปยังสนามบิน จึงไม่มีรถบัสให้ บริ การ**
ออกเดินทางจากสนามบินนาโกย่า โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ด้ วยเที่ยวบินที่ SQ 671
เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลีย่ นเครื่ อง
ออกเดินทางต่อสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 982
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

10.30 น.
16.20 น.
17.30 น.
19.00 น.

อัตราค่ าบริการ:
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ ท่านละ
(พักห้ องละ2ท่ าน)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(มีเตียง)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(ไม่ มีเตียง)

พักห้ องเดี่ยวเพิ่ม

11 – 16 เม.ย. 62

49,999

46,999

43,999

4,000



กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ ต่า 25 คน ในกรณีท่ กี รุ๊ปต่ากว่ า 25 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

อัตราค่ าบริการนีร้ วม:
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินสิงคโปร์ แอร์ ไลน์
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรื อในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋ าซึ่งสายการบินมี บริ การสาหรับ กระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่ เกิ น 30 กิ โลกรัม หาก
น ้าหนักหรื อจานวนของกระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้ องชาระค่าใช้ จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่
เคาน์เตอร์ เช็คอิน
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7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกิ นท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี ที่เสียชีวิต (สาหรับผู้ที่
อายุไม่เกิน 70 ปี )
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี )
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
อัตรานีไ้ ม่ รวม:
1. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์ เซ็นต์
2. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์ เซ็นต์
3. ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์
4. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
เงื่อนไข:
1. คณะเดินทางต้ องมีสมาชิกอย่างน้ อย 25 ท่านและทางบริ ษัทต้ องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรื อ เลือ่ น
หรื อเปลีย่ นแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
2. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ การในกรณีที่มีการขึ ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลีย่ นได้ ปรับขึ ้นในช่วงใกล้ วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริ ษั ทฯ ขอรับ ค่ามัดจ าสาหรั บการสารองท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากมี การยืนยัน จากทาง
บริ ษัทภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชาระให้ ครบถ้ วนก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 25 วันมิฉะนันจะถื
้
อว่า
การสารองการเดินทางนันถู
้ กยกเลิก และบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดาเนินการ
3. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ ปนุ่
อาจเจอปั ญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้ านอาหารที่มีคนมา
ใช้ บริ การกันเยอะ ร้ านค้ า ห้ างสรรพสินค้ าจะปิ ดบางส่วน รวมถึงร้ านอาหารที่ปิดเร็ วกว่าปกติ อีก ทัง้
ในช่วงฤดูหนาวท้ องฟ้าจะมืดเร็ ว ขอให้ ทา่ นทาความเข้ าใจก่อนการจองทัวร์
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กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงิน เต็มจานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 – 30 วัน คืนเงิน ครึ่งหนึ่ง ของค่าทัวร์
 ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่ มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิน้
 ยกเว้ นกรณีที่บริ ษัททัวร์ นาเงินชาระค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรี ยมการจัดนาเที่ยว ก่อนนักท่องเที่ยว
จะมีการแจ้ งยกเลิกการเดินทาง บริ ษัททัวร์ สามารถหักชาระค่าใช้ จ่ายตามจริ งก่อนที่จะคืนให้ นกั ท่องเที่ยวได้
เช่น เที่ยวบินพิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
หมายเหตุ:
1. ทางบริ ษั ท ฯจะไม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ ทั ้งสิ น้ หากเกิ ด กรณี ค วามล่ าช้ าจากสายการบิ น , การ
ประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อจลาจล หรือกรณีท่ ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมือง
จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ทางบริ ษัทจะถือ ว่า
ท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้ อมคณะตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ ใช้ นนไม่
ั ้ สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ ที่ จ ะไม่ รับ ผิ ด ชอบค่าใช้ จ่ ายใดๆ อัน เกิ ด จากเหตุสุด วิส ัย เช่น อุ บัติ เหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อ การจลาจล ความล่าช้ าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าหรื อ
ออกนอกประเทศ เป็ นต้ น
5. บริ ษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับสภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทาง
เป็ นหลัก
6. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ ามเข้ าประเทศญี่ ปุ่น
การนาสิ่งของผิดกฎหมายไปหรื อกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความ
ประพฤติที่สอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียและผิดกฎหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้
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