
#15996 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว ทาคายามา นาโกยา 5 วัน 3 คืน
หมูบานชิราคาวาโกะ เจแปนแอลป เทศกาลชิบะซากุระ บิน SL
ทัวรญี่ปุน โตเกียว ทาคายามา นาโกยา วัดอาซากุสะ หอคอยโตเกียวสกายทรี(ไม
รวมคาขึ้น) ชอปปงชินจูกุ ชอปปงอิออนมอลล ปราสาทมัตสึโมโตะ(ไมรวมคาเขา)
ดิวตี้ฟรี มิตซุยเอาทเลต



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ถนนนาคามิเสะ -
โตเกียวสกายทรี - ออนเซ็น   

Jiragonno Fuji No
Yakata หรือเทียบเทา

3 ชิบะซากุระฟูจิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญ่ีป ุน - พิธีชงชาญ่ีป ุน - อิออนมอลลมัตสึ
โมโต - มัตสึโมโต - ปราสาทมัตสึโมโต - ออนเซ็น   

Nagano Toyoko
Inn Toyama หรือ
เทียบเทา

4 เจแปนแอลป - ยูกิโนะ โอทานิ - ชิราคาวาโกะ - กิฟุ   
Koyo Gifu Similar
หรือ เทียบเทา

5 JTC DUTY FREE - นางาชิมา มิทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต - ทาอากาศยานชูบุ
เซ็นแทรร - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

16 เม.ย. 65 - 20 เม.ย.
65

฿27,777 ฿27,777 ฿27,777 ฿7,900

22 เม.ย. 65 - 26 เม.ย.
65

฿27,777 ฿27,777 ฿27,777 ฿7,900

30 เม.ย. 65 - 4 พ.ค. 65 ฿27,777 ฿27,777 ฿27,777 ฿7,900

1 พ.ค. 65 - 5 พ.ค. 65 ฿27,777 ฿27,777 ฿27,777 ฿7,900

2 พ.ค. 65 - 6 พ.ค. 65 ฿27,777 ฿27,777 ฿27,777 ฿7,900

3 พ.ค. 65 - 7 พ.ค. 65 ฿25,777 ฿25,777 ฿25,777 ฿7,900

4 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65 ฿25,777 ฿25,777 ฿25,777 ฿7,900

5 พ.ค. 65 - 9 พ.ค. 65 ฿27,777 ฿27,777 ฿27,777 ฿7,900

6 พ.ค. 65 - 10 พ.ค. 65 ฿24,777 ฿24,777 ฿24,777 ฿7,900

7 พ.ค. 65 - 11 พ.ค. 65 ฿24,777 ฿24,777 ฿24,777 ฿7,900

8 พ.ค. 65 - 12 พ.ค. 65 ฿27,777 ฿27,777 ฿27,777 ฿7,900

15 พ.ค. 65 - 19 พ.ค. 65 ฿27,777 ฿27,777 ฿27,777 ฿7,900

22 พ.ค. 65 - 26 พ.ค. 65 ฿27,777 ฿27,777 ฿27,777 ฿7,900

29 พ.ค. 65 - 2 มิ.ย. 65 ฿27,777 ฿27,777 ฿27,777 ฿7,900

30 พ.ค. 65 - 3 มิ.ย. 65 ฿24,777 ฿24,777 ฿24,777 ฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) -
ถนนนาคามิเสะ - โตเกียวสกายทรี - ออนเซ็น

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

21.30 น. นําทานพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก Terminal1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวาง
ประเทศ เคานเตอรสายการบิน THAI LION AIR (SL) หมายเลข 8 เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวย
ความสะดวกในการขึ้นเครื่อง

สายการบิน THAI LION AIR จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 
มีบริการอาหารวางเสิรฟท้ังขาไปและขากลับ
รวมน้ําหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเครื่อง 20 กก./ทาน (หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ทานจะ
ตองทําการซ้ือเพ่ิม)

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

00.55 น. นําทานออกเดินทางสู เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี SL300

09.00 น. นําทานเดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกา
ของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรและรับกระเปาและทํา
ภารกิจสวนตัวเรียบรอยแลว

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ

นําทานเดินทางสู มหานครโตเกียว เมืองท่ีมีความทันสมัยมากท่ีสุดในโลกเมืองหน่ึง เป็นเมืองท่ีรวมสถานท่ีทองเท่ียวยอดฮิต
แหลงชอปป้ิงและรานอาหารท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวไมขาดสาย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน SET BOX
้ ่ ์ ์ ่ ่



นําทานนมัสการ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ วัดน้ีไดชื่อวามีความศักดิส์ิทธิ ์และไดรับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหงหน่ึง
ในกรุงโตเกียว ซ่ึงมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดท้ังปี นําทานเดินทางเขาท่ีดานหนาสุดของวัด ท่ี
มีชื่อวา “ประตูฟาคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารท่ีประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา “ถนนนากามิเซะ” ถนน
ช็อปป้ิงชื่อดัง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรานคาขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองตางๆ

นําทานเดินทางสู โตเกียวสกายทรี TOKYO SKY TREE (ถายภาพดานนอก) คือหอโทรทัศนโตเกียวสกายทรี ซ่ึงตั้งอยู
ใจกลางของ Sumida City Ward ไมไกลจากวัดอาซากุสะมากนัก ซ่ึงเป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึ้นมาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารค
สําคัญอีกแหงหน่ึงของเมืองโตเกียว โดยไดรับการยอมรับใหโตเกียวสกายทรีเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน

นําทานเดินทางสู เมืองยามานาชิ ดินแดนแหง "ภูเขาไฟฟูจิ" มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติมากมาย

อิสระชอปป้ิงยานชินจูกุ คือ ยานรวมเสนหทุกอยางโดยเป็นท้ังแหลงชอปป้ิง แหลงรวมรานกินด่ืมและรานอาหารทุกระดับ
และแหลงทองเท่ียวขึ้นชื่อในแหงเดียวกัน ทุกทานจะเพลิดเพลินกับการจับจายซ้ือสินคานานาชนิด

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Jiragonno Fuji No Yakata หรือเทียบเทา

หลังเดินทานสูท่ีพักอิสระใหทานได แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เพ่ือผอนคลายความเมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิต
และใหผิวพรรณสวย (แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)

ทาอากาศยานนาริตะ

โตเกียว

 เชา

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซ่ึงแปลวาปาก
แมน้ํา เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญ่ีป ุนในปี 1868 ก็ถูกเปล่ียนชื่อเป็นโตเกียว ซ่ึงแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร เมนู อาหารกลางวันแบบ SET BOX

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

ถนนนาคามิเสะ

 บาย

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

เป็นถนนคนเดินท่ีอยูติดกับวัดอาซากุสะ วัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน ถนนเสนน้ีมี
รานคามากมายตลอดความยาวท้ัง 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก
ทําใหตลอดท้ังปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ชิบะซากุระฟูจิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - พิธีชงชาญี่ปุน -
อิออนมอลลมัตสึโมโต - มัตสึโมโต - ปราสาทมัตสึโมโต - ออน
เซ็น

เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม.

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ

โตเกียวสกายทรี TOKYO SKY TREE (ถายภาพดานนอก)

โตเกียวสกายทรี
เป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึ้นมาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตั้งอยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็น
แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ รวมท้ังมีอควอเรียมอยูในนั้น

ออนเซ็น คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Jiragonno Fuji No Yakata หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทุกทานเย่ียมชมและถายภาพสุดประทับใจ เทศกาลชิบะซากุระ หรือท่ีรูจักกันในนามนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีชื่อ “ทุงดอก
พิงคมอส” ท่ีพรอมเพรียงกันเบงบานอวดสีสันฉูดฉาดงดงาม จัดขึ้นท่ีริมทะเลสาบโมโตสึโกะซ่ึงตั้งอยูท่ีเชิงภูเขาไฟฟูจิ ระหวาง
กลางเดือนเมษายน – ตนมิถุนายนของทุกปี ดอกชิบะซากุระ (SHIBAZAKURA) หรือเรียกอีกชื่อวา พิงคมอส เป็นดอกไม
เล็กๆท่ีขึ้นตามพ้ืนดิน

นําทานชื่นชมความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณอันงดงามโดดเดนท่ีสุดในโลกอีกแหงหน่ึง ท่ีอยูเบื้องหลังเป็นฉากท่ีงาม
สงาของเหลาดอกชิบะซากุระทามกลางอากาศท่ีเย็นสบาย นอกจากน้ีเทศกาลฟูจิชิบะซากุระยังมีสิ่งท่ีนาสนใจอ่ืนๆ เชน คาเฟชม
วิวแบบพาโนรามา, บอแชเทาชมวิวและศูนยอาหารทองถิ่น สามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมไดตลอดท้ังวัน

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว เป็นตัวแทนของการสงขอความไปถึงทุกคนใหรับรูถึงผลกระทบจากภัยพิบัติแผน
ดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หองแสดงภาพแผนดินไหว
หองแสดงเหตุการหลังแผนดินไหว หองจําลองแผนดินไหว

นําทานเรียนรู พิธีชงชาตนตํารับชาวญ่ีป ุน เพราะถือไดวาการชงชานั้นคือเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนเลยก็วาไดดวยการด่ืม
และการชงชาผงสีเขียวหรือมัตชะ นับตั้งแตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของพิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศ
ของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับการพบปะกันในวงสังคมการด่ืมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงท่ีเกิดขึ้นในประเทศ
ญ่ีป ุน

บาย

้ ่ ้ ้



อิสระชอปป้ิง อิออนมอลล คือหางท่ีรวมเอาซูเปอรมารเก็ตและชอปป้ิงมอลลไวดวยกัน มีสินคาหลากหลายครบครันตั้งแต
เสื้อผาเครื่องน ุงหม สินคาซักกะ (zakka) เครื่องใชไฟฟา หนังสือ ยาชนิดตางๆตลอดจนสินคาประเภทอาหารและมีบริการกลอง
สําหรับแพ็คใหฟรีดวย เรียกวามีบริการอํานวยความสะดวกใหกับนักชอปจากตางประเทศอยางครบครัน

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองมัตสึโมะโตะ ชมความสงางามของ ปราสาทมัตสึโมโตะ (ถายภาพดานนอก) เป็นปราสาท
ด้ังเดิมมีอายุกวา 400 ปี ปราสาทอีกาแหงนากาโนะท่ีถูกสรางขึ้นในปี ค.ศ 1504 ซ่ึงนับไดวาเป็นปราสาทท่ีเกาแกท่ีสุดใน
ประเทศญ่ีป ุน และนอกจากน้ีก็ยังเป็นปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทท่ีมีความสวยงามท่ีสุดของญ่ีป ุน

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Nagano Toyoko Inn Toyama หรือเทียบเทา

นําทานสูท่ีพักอิสระใหทานได แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เพ่ือผอนคลายความเมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิตและให
ผิวพรรณสวย (แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)

ชิบะซากุระฟูจิ

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน

พิธีชงชาญี่ปุน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

งานเทศกาลชิบะซากุระแหงภูเขาฟูจิ จัดขึ้นในชวงเดือนเมษายนถึงตนเดือนมิถุนายนของ
ทุกปี ชิบะซากุระในงานจะมีอยูหลายสายพันธุ ซ่ึงแตละสายพันธุจะมีรูปรางและสีสันท่ี
แตกตางกัน เมื่อนํามาจัดแตงเป็นสวนชิบะซากุระขนาดใหญ จะเห็นเป็นทุงดอกไมสีแดง
สีชมพู สีมวง และสีขาวละลานตาสลับกันไปอยางงดงาม และถาในวันท่ีอากาศแจมใสอาจ
จะไดเห็นฟูจิซังเผยโฉมอวดความงามแขงกับเจาชิบะซากุระอีกดวย

เป็นพิพิธภัณฑและสถานท่ีท่ีนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญ่ีป ุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิตวิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากท่ีขายของท่ี
ระลึกจากพิพิธภัณฑ

พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตั้งแตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการด่ิมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงท่ีเกิดขึ้นในประเทศ
ญ่ีป ุน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อิออนมอลลมัตสึโมโต บาย

หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซ่ึงบาง
รานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 เจแปนแอลป - ยูกิโนะ โอทานิ - ชิราคาวาโกะ - กิฟุ

ปราสาทมัตสึโมโตะ (ถายภาพดานนอก)

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

มัตสึโมโต

ปราสาทมัตสึโมโต

เป็นเมืองสําคัญท่ีตั้งอยูในจังหวัดนากาโนของประเทศญ่ีป ุน โดยอยูบริเวณลุมน้ํามัตสึโม
โตท่ีลอมรอบไปดวยภูเขาซ่ึงมีทิวทัศน ท่ีงดงาม ในอดีตท่ีน่ีเป็นเมืองหลวงของอดีตจังหวัดชิ
นาโนะในยุคเฮอัน ซ่ึงหลังจากนั้นก็ไดรับการพัฒนาความเจริญภายใตการปกครองของโทคุ
งาวะในสมัยเอโดะ มัตสึโมโตไดรับการประกาศใหเป็นเมืองพิเศษท่ีมีการปกครองในระดับ
ทองถิ่นเพ่ิมขึ้นเมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมท่ีคงความด้ังเดิมและเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุนและไดถูกขึ้น
ทะเบียนใหเป็นสมบัติล้ําคาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนังปูนดานนอก
ปราสาท ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน
ปราสาทมัตสึโมโต มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา ปราสาทอีกา

ออนเซ็น คํ่า

 Nagano Toyoko Inn Toyama หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู กําแพงหิมะบนเทือกเขา เจแปนแอลป หรือ เทือกเขาทาเทยามา (Tateyama) ตั้งอยูในภูมิภาคท่ีใหญท่ีสุด
ของเกาะฮอนชู ซ่ึงเป็นเกาะท่ีใหญท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน มีเทือกเขาวางตัวสลับซับซอนอยางสวยงาม ไฮไลทของเสนทางน้ีจะมี
กําแพงหิมะสีขาวโพลน ยูกิ โนะ โอะทะนิ (Yuki no otani) หรือ Snow Corridor

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู ชิราคาวาโกะหมูบานมรดกโลก อันงดงามทรงเสนหดุจดังหมูบานในเทพนิยาย ณ ท่ีราบเมืองชนบท
ทามกลางขุนเขาสูงโอบลอม มีหมูบานเล็กๆ ตั้งอยูเป็นเอกลักษณ

นําทานเดินทางเขาสู เมืองกิฟุ ตั้งอยูบนเกาะฮอนชูซ่ึงเป็นเกาะท่ีใหญท่ีสุดของญ่ีป ุน มีแหลงเพาะปลูกทําการเกษตรมากมาย
มีสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติและวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามและเป็นจุดศูนยกลางของภูมิภาค

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Koyo Gifu Similar หรือ เทียบเทา



วันท่ี 5 JTC DUTY FREE - นางาชิมา มิทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต - ทา
อากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

เจแปนแอลป

ยูกิโนะ โอทานิ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นกําแพงหิมะสุดสวยบนเทือกเขาทาเทยามา ตั้งอยูในภูมิภาคท่ีใหญท่ีสุดของเกาะฮอนชู
ทางตอนกลางของประเทศ ท่ีมีเทือกเขาท่ีสวยงาม ลักษณะคลายๆ กับเทือกเขาแอลป จึง
ไดรับการขนานนามวา เป็น เจแปนแอลป นักทองเท่ียวบางทานก็จะรูจักสถานท่ีแหงน้ีใน
นามของเจแปนแอลป ท่ีน่ีมีจุดไฮไลทคือกําแพหิมะอันขาวโพลน ท่ีไดชื่อวาเป็นกําแพงหิมะ
ท่ีสวยท่ีสุดในโลก

ซ่ึงแปลวากําแพงหิมะ ตั้งอยูท่ีเมือง Tateyama ของ Japan Alps ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานท่ี
ท่ีหิมะตกเยอะท่ีสุดในโลก สรางทางรถ และทางเดินโดยการโกยน้ําแข็งไวขางๆ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ชิราคาวาโกะ

กิฟุ

 บาย

หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ี
ใชโครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญ่ีป ุน ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด ในอดีตมีบทบาท
สําคัญในประวัติศาสตรญ่ีป ุนในสมัยเซงโงะกุ กลาวคือบรรดานักรบและไดเมียวสําคัญ
เชน โอดะ โนะบุนะงะ ใชเมืองกิฟุท่ีมีทําเลท่ีตั้งอยูกึ่งกลางของประเทศ ใชเป็นฐานในการ
รวบรวมและปกครองแผนดินญ่ีป ุน

 คํ่า  Koyo Gifu Similar หรือ เทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระใหทานชอปป้ิงสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีท่ีรานปลอดภาษี JTC DUTY FREE

้ ่ ่ ้ ่ ่



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย

่ ่

อิสระชอปป้ิง มิตซุยเอาทเลต หางสรรพสินคาของท่ีน่ีนั้นจะเป็นรูปแบบ outlet mall ท่ีบอกเลยวาช็อปเพลินเวอร เน่ืองจาก
ท่ีน่ีนั้นขึ้นชื่อวาเป็นoutlet mall ท่ีมีขนาดใหญเริ่มเปิดอยางเป็นทางการตั้งแต ปี 2012 มีท้ังแบรนดภายในประเทศรวมไปถึง
แบรนดตางประเทศดังๆอีกเพียบ ซ่ึงภายในหางมีรานคาแบรนดตางๆกวา 128 ราน

บาย

นําทานเดินทางสู สนามบินชูบุเซ็นแทรร นาโกยา เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางรอขึ้นเครื่องใหทานอิสระชอปป้ิง
สินคาปลอดภาษีดิวตี้ฟรีภายในสนามบิน

16.55 น. นําทานเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL311

ค่ํา

22.00 น. นําทานเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

JTC DUTY FREE

นางาชิมา มิทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

แหลงชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีตางๆ

ท่ีน่ีเป็นเาทเป็นศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยราคาถูกจนคุณแปลกใจ ท้ังแฟชั่นนําสมัยของคน
ทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากท่ัวทุกคายท่ีพรอมใจกันมาลดราคากัน

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร บาย

เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
รายการทัวรสามารถปรับเปล่ียนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผล

ประโยชนของลูกคาเป็นสิ่งสําคัญ

บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น หากทานถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธ
การเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท่ี์จะไมคืนเงินบางสวนหรือท้ังหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได
คณะทัวรทานอ่ืน ๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเป็นตองออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว แตทางตัวแทน
บริษัทฯจะทําหนาท่ีประสานงานและเจาหนาท่ีจะทําการติดตอและชวยเหลือทานเป็นระยะ ๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยตาง ๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชา
ของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเหนือ
อํานาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจาหนาท่ีนั้น ๆ ท่ีจะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเท่ียวตามรายการทัวร ผูเดินทางไมสามารถ
เรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใด ๆท้ังสิ้น ท้ังคาเสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายท่ีบริษัทจายไปแลว เป็นตน

กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลง
ชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไวท้ังหมดแลว

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไม
อาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

ถากรุปท่ีทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามท่ีกําหนดไว หรือสายการบินแจง
ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอหักเงินคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซา
ของประเทศท่ีทานจะเดินทาง  (ถาโปรแกรมท่ีทานเดินทางจะตองย่ืนขอวีซา)

อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนคา
บริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปล่ียนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง

เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินชุดน้ีเป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันท่ีท่ีระบุไวบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิกหรือ
เปล่ียนแปลงใด ๆ ท้ังสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง

รายชื่อผูเดินทางได (ยกเวนบางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดิน
ทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ท้ังน้ีจะขึ้นอยูกับสายการบินเทานั้น)

บริษัทฯทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาวในระหวางการ ทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาท้ังหมดหรือ
บางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซ่ึงยัง
ไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการท่ี ทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับ
บริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการ ท่ีระบุไว
ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตาง ๆ ท้ังน้ีทางบ
ริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ

การชําระเงิน
ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาท่ีท่ีดูแล

เสนทาง ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ เงินมัดจําแลวเทานั้น

สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง (ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน) 

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วันในวันเวลาทําการ ทานควรจัดเตรียมคาทัวรให
เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดิน
ทางโดยอัตโนมัติ

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เสนทางตามท่ีระบุไวในโปรแกรม  (ตั๋วกรุป)

คาน้ําหนัก กระเปาสัมภาระเดินทางโหลดใตทองเครื่อง ตามท่ีสายการบินกําหนดแตละเสนทาง (ไมเกินทานละ 20 กิโลกรัม
เทานั้น) ถือขึ้นเครื่องได (ไมเกินทานละ 7 กิโลกรัม)

คาธรรมเนียม น้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง              

คามัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง

คาโรงแรมท่ีพัก ตามท่ีระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)              
่ ่



คาเขาชมสถานท่ีตาง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ

คาพาหนะเดินทางระหวางนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ                    

คาอาหารและเครื่องด่ืม ตามท่ีระบุในรายการ

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุ
สําหรับเด็กท่ีมีอายุนอยกวา 2 ปี และ ผูใหญอายุมากกวา 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของ
สัญญาฯ)  (กรณีสงจอยหนาราน)

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานัก  ระยะ

สั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม
ทานละ 1,700 บาท**

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คา
ซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,600 บาท/ทาน/ทริป

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย) ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้น
ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย

วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืน ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

หมายเหตุ
*** จอยแลนดไมใชตั๋ว 14,990 ***

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี  7,990 บาท **

**กรณีเด็กอายุเกิน 2 ใหคิดเป็นผูใหญ (นับวันเกิดจากวันท่ีกลับจากญ่ีป ุน)**

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่นทานละ 1,600 บาท /ทริป/ตอทาน***

โปรแกรมและโรงแรมอาจมีการปรับเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศการจราจร, การเมือง,
สายการบินและฤดูกาล

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายใน
ประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคา
เป็นสําคัญ

การยกเลิก
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กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็น
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใด ๆ

{ กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ
อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตาง ๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงิน
เขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเน่ืองตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ

ยกเลิกการเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการ คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการท่ีชําระแลว

ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดคาใชจาย 50% ของราคาทัวรในทุกกรณี

ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรท้ังหมดในทุกกรณี ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจาย
จริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพัก
ฯลฯ

{ ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาตั๋วเป็นการเหมาจายในเท่ียวบินนั้น
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


