#15996 ทัวรญี่ปุน 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
2

ทา อากาศยานดอนเมือง







-

ทา อากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ถนนนาคามิเสะ โตเกียวสกายทรี - ออนเซ็น







Jiragonno Fuji No
Yakata หรือเทียบเทา

3

ชิบะซากุระฟูจ ิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - พิธีชงชาญี่ปุน - 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 - ทา อากาศยานชูบุ
เซ็นแทรร - ทา อากาศยานดอนเมือง







-

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

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง
คํ่า
21.30 น. นํ าทานพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก Terminal1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวาง
ประเทศ เคาน เตอรสายการบิน THAI LION AIR (SL) หมายเลข 8 เจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวย
ความสะดวกในการขึ้นเครื่อง
สายการบิน THAI LION AIR จัดที่นั่งแบบ 3-3-3
มีบริการอาหารวางเสิรฟทั้งขาไปและขากลับ
รวมนํ้ าหนั กสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเครื่อง 20 กก./ทาน (หากตองการซื้อนํ้ าหนั กเพิ่ม ทานจะ
ตองทําการซื้อเพิ่ม)



ทาอากาศยานดอนเมือง

คํ่า

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

ทาอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) ถนนนาคามิเสะ - โตเกียวสกายทรี - ออนเซ็น
เชา
00.55 น. นํ าทานออกเดินทางสู เมืองนาริต ะ ประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที่ SL300
09.00 น. นํ าทานเดินทางถึง สนามบินนาริต ะ ประเทศญี่ปุน เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกา
ของทานเป็ นเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนั ดหมาย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรและรับกระเป าและทํา
ภารกิจสวนตัวเรียบรอยแลว
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นจะมีโทษจับและ
ปรับ
นํ าทานเดินทางสู มหานครโตเกียว เมืองที่มีความทันสมัยมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ ง เป็ นเมืองที่รวมสถานที่ทองเที่ยวยอดฮิต
แหลงชอปปิ้ งและรานอาหารที่ดึงดูดนั กทองเที่ยวไมขาดสาย
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน SET BOX
้

่

์

์

่

่

นํ าทานนมัสการ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ วัดนี้ ไดช่ อ
ื วามีความศักดิส
์ ิทธิ ์ และไดรับความเคารพนั บถือมากที่สุดแหงหนึ่ ง
ในกรุงโตเกียว ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อความเป็ นสิริมงคลตลอดทั้งปี นํ าทานเดินทางเขาที่ดานหน าสุดของวัด ที่
มีช่ อ
ื วา “ประตูฟาคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูต ัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีช่ อ
ื วา “ถนนนากามิเซะ” ถนน
ช็อปปิ้ งชื่อดัง ซึ่งเป็ นที่ต ั้งของรานคาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ
นํ าทานเดินทางสู โตเกียวสกายทรี TOKYO SKY TREE (ถายภาพดานนอก) คือหอโทรทัศน โตเกียวสกายทรี ซึ่งตั้งอยู
ใจกลางของ Sumida City Ward ไมไกลจากวัดอาซากุสะมากนั ก ซึ่งเป็ นหอที่เพิ่งสรางขึ้นมาใหมและยังเป็ นเหมือนแลนดมารค
สําคัญอีกแหงหนึ่ งของเมืองโตเกียว โดยไดรับการยอมรับใหโตเกียวสกายทรีเป็ นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุน
นํ าทานเดินทางสู เมืองยามานาชิ ดินแดนแหง "ภูเขาไฟฟูจิ" มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย
อิสระชอปปิ้ งยานชินจูกุ คือ ยานรวมเสน หทุกอยางโดยเป็ นทั้งแหลงชอปปิ้ ง แหลงรวมรานกินดื่มและรานอาหารทุกระดับ
และแหลงทองเที่ยวขึ้นชื่อในแหงเดียวกัน ทุกทานจะเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิ ด
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Jiragonno Fuji No Yakata หรือเทียบเทา
หลังเดินทานสูที่พักอิสระใหทานได แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิต
และใหผิวพรรณสวย (แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)



เชา

ทาอากาศยานนาริตะ
เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ปุน และเป็ นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูที่เมืองนาริต ะ สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็ นสนามบินที่
รองรับเที่ยวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็ นอันดับ 2 ของญี่ปุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

โตเกียว
กรุงโตเกียว เป็ นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซึ่งแปลวาปาก
แมนํ้า เมื่อกลายเป็ นเมืองหลวงของญี่ปุนในปี 1868 ก็ถ ูกเปลี่ยนชื่อเป็ นโตเกียว ซึ่งแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร เมนู อาหารกลางวันแบบ SET BOX

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
มีช่ อ
ื อยางเป็ นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเนื่ องจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะนั่ นเอง เป็ นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดนี้ ที่คนนิ ยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ถนนนาคามิเสะ
เป็ นถนนคนเดินที่อยูต ิดกับวัดอาซากุสะ วัดเกาแกที่มีช่ อ
ื เสียงของญี่ปุน ถนนเสนนี้ มี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง 250 เมตร ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยกยอยไปอีก
ทําใหต ลอดทั้งปี จะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยางไมขาดสาย

โตเกียวสกายทรี
เป็ นหอที่เพิ่งสรางขึ้นมาใหมและยังเป็ นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตั้งอยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็ น
แหลงชอปปิ้ งขนาดใหญ รวมทั้งมีอควอเรียมอยูในนั ้น



ออนเซ็น

คํ่า

การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Jiragonno Fuji No Yakata หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม.
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นจะมีโทษจับและ
ปรับ
โตเกียวสกายทรี TOKYO SKY TREE (ถายภาพดานนอก)

วันที่ 3



กิจกรรม

ชิบะซากุระฟูจิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - พิธีชงชาญี่ปุน อิออนมอลลมัตสึโมโต - มัตสึโมโต - ปราสาทมัตสึโมโต - ออน
เซ็น
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทุกทานเยี่ยมชมและถายภาพสุดประทับใจ เทศกาลชิบะซากุระ หรือที่รูจักกันในนามนั กทองเที่ยวชาวไทยที่ช่ อ
ื “ทุงดอก
พิงคมอส” ที่พรอมเพรียงกันเบงบานอวดสีสันฉูดฉาดงดงาม จัดขึ้นที่ริมทะเลสาบโมโตสึโกะซึ่งตั้งอยูที่เชิงภูเขาไฟฟูจิ ระหวาง
กลางเดือนเมษายน – ตนมิถ ุนายนของทุกปี ดอกชิบะซากุระ (SHIBAZAKURA) หรือเรียกอีกชื่อวา พิงคมอส เป็ นดอกไม
เล็กๆที่ขึ้นตามพื้นดิน
นํ าทานชื่นชมความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณอันงดงามโดดเดนที่สุดในโลกอีกแหงหนึ่ ง ที่อยูเบื้องหลังเป็ นฉากที่งาม
สงาของเหลาดอกชิบะซากุระทามกลางอากาศที่เย็นสบาย นอกจากนี้ เทศกาลฟูจิชิบะซากุระยังมีสิ่งที่นาสนใจอื่นๆ เชน คาเฟ ชม
วิวแบบพาโนรามา, บอแชเทาชมวิวและศูนยอาหารทองถิ่น สามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมไดต ลอดทั้งวัน
นํ าทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว เป็ นตัวแทนของการสงขอความไปถึงทุกคนใหรับรูถ ึงผลกระทบจากภัยพิบัต ิแผน
ดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หองแสดงภาพแผนดินไหว
หองแสดงเหตุการหลังแผนดินไหว หองจําลองแผนดินไหว
นํ าทานเรียนรู พิธีชงชาตนตํารับชาวญี่ปุน เพราะถือไดวาการชงชานั ้นคือเอกลักษณของประเทศญี่ปุนเลยก็วาไดดวยการดื่ม
และการชงชาผงสีเขียวหรือมัต ชะ นั บตั้งแตประมาณศตวรรษที่ 14 ตนฉบับของพิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศ
ของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับการพบปะกันในวงสังคมการดื่มและชงชาที่ไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึ้นในประเทศ
ญี่ปุน
บาย

้

่

้

้

อิสระชอปปิ้ ง อิออนมอลล คือหางที่รวมเอาซูเปอรมารเก็ต และชอปปิ้ งมอลลไวดวยกัน มีสินคาหลากหลายครบครันตั้งแต
เสื้อผาเครื่องน ุงหม สินคาซักกะ (zakka) เครื่องใชไฟฟ า หนั งสือ ยาชนิ ดตางๆตลอดจนสินคาประเภทอาหารและมีบริการกลอง
สําหรับแพ็คใหฟรีดวย เรียกวามีบริการอํานวยความสะดวกใหกับนั กชอปจากตางประเทศอยางครบครัน
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู เมืองมัต สึโมะโตะ ชมความสงางามของ ปราสาทมัต สึโมโตะ (ถายภาพดานนอก) เป็ นปราสาท
ดั้งเดิมมีอายุกวา 400 ปี ปราสาทอีกาแหงนากาโนะที่ถ ูกสรางขึ้นในปี ค.ศ 1504 ซึ่งนั บไดวาเป็ นปราสาทที่เกาแกที่สุดใน
ประเทศญี่ปุน และนอกจากนี้ ก็ยังเป็ นปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุน
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Nagano Toyoko Inn Toyama หรือเทียบเทา
นํ าทานสูที่พักอิสระใหทานได แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิต และให
ผิวพรรณสวย (แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ชิบะซากุระฟูจิ
งานเทศกาลชิบะซากุระแหงภูเขาฟูจิ จัดขึ้นในชวงเดือนเมษายนถึงตนเดือนมิถ ุนายนของ
ทุกปี ชิบะซากุระในงานจะมีอยูหลายสายพันธุ ซึ่งแตละสายพันธุจะมีรูปรางและสีสันที่
แตกตางกัน เมื่อนํ ามาจัดแตงเป็ นสวนชิบะซากุระขนาดใหญ จะเห็นเป็ นทุงดอกไมสีแดง
สีชมพู สีมวง และสีขาวละลานตาสลับกันไปอยางงดงาม และถาในวันที่อากาศแจมใสอาจ
จะไดเห็นฟูจิซังเผยโฉมอวดความงามแขงกับเจาชิบะซากุระอีกดวย

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน
เป็ นพิพิธภัณฑและสถานที่ที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญี่ปุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิต วิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากที่ขายของที่
ระลึกจากพิพิธภัณฑ

พิธีชงชาญี่ปุน
พิธีชงชาญี่ปุน ซึ่งเป็ นเอกลักษณของประเทศญี่ปุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นั บตั้งแตประมาณศตวรรษที่ 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการดิ่มและชงชาที่ไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึ้นในประเทศ
ญี่ปุน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อิออนมอลลมัตสึโมโต
หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เนื่ องจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริต ะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุน มีรานคาที่หลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหน ายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซึ่งบาง
รานไมต องเสียภาษีสินคาสําหรับนั กทองเที่ยวชาวตางชาติ

มัตสึโมโต
เป็ นเมืองสําคัญที่ต ั้งอยูในจังหวัดนากาโน ของประเทศญี่ปุน โดยอยูบริเวณลุมนํ้ ามัต สึโม
โตที่ลอมรอบไปดวยภูเขาซึ่งมีทิวทัศน ที่งดงาม ในอดีต ที่นี่เป็ นเมืองหลวงของอดีต จังหวัดชิ
นาโนะในยุคเฮอัน ซึ่งหลังจากนั ้นก็ไดรับการพัฒนาความเจริญภายใตการปกครองของโทคุ
งาวะในสมัยเอโดะ มัต สึโมโตไดรับการประกาศใหเป็ นเมืองพิเศษที่มีการปกครองในระดับ
ทองถิ่นเพิ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

ปราสาทมัตสึโมโต
ปราสาทมัต สึโมโตเป็ นปราสาทไมที่คงความดั้งเดิมและเกาแกที่สุดในญี่ปุนและไดถ ูกขึ้น
ทะเบียนใหเป็ นสมบัต ิลํ้าคาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนั งปูนดานนอก
ปราสาท ทําใหปราสาทแหงนี้ ดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป ญี่ปุน
ปราสาทมัต สึโมโต มีอีกชื่อหนึ่ งเรียกวา ปราสาทอีกา



ออนเซ็น

คํ่า

การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 Nagano Toyoko Inn Toyama หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 4


กิจกรรม

ปราสาทมัต สึโมโตะ (ถายภาพดานนอก)
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

เจแปนแอลป - ยูกิโนะ โอทานิ - ชิราคาวาโกะ - กิฟุ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู กําแพงหิมะบนเทือกเขา เจแปนแอลป หรือ เทือกเขาทาเทยามา (Tateyama) ตั้งอยูในภูมิภาคที่ใหญที่สุด
ของเกาะฮอนชู ซึ่งเป็ นเกาะที่ใหญที่สุดของประเทศญี่ปุน มีเทือกเขาวางตัวสลับซับซอนอยางสวยงาม ไฮไลทของเสนทางนี้ จะมี
กําแพงหิมะสีขาวโพลน ยูกิ โนะ โอะทะนิ (Yuki no otani) หรือ Snow Corridor
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู ชิราคาวาโกะหมูบานมรดกโลก อันงดงามทรงเสน หดุจดังหมูบานในเทพนิ ยาย ณ ที่ราบเมืองชนบท
ทามกลางขุนเขาสูงโอบลอม มีหมูบานเล็กๆ ตั้งอยูเป็ นเอกลักษณ
นํ าทานเดินทางเขาสู เมืองกิฟุ ตั้งอยูบนเกาะฮอนชูซึ่งเป็ นเกาะที่ใหญที่สุดของญี่ปุน มีแหลงเพาะปลูกทําการเกษตรมากมาย
มีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติและวิวทิวทัศน ที่สวยงามและเป็ นจุดศูนยกลางของภูมิภาค
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Koyo Gifu Similar หรือ เทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เจแปนแอลป
เป็ นกําแพงหิมะสุดสวยบนเทือกเขาทาเทยามา ตั้งอยูในภูมิภาคที่ใหญที่สุดของเกาะฮอนชู
ทางตอนกลางของประเทศ ที่มีเทือกเขาที่สวยงาม ลักษณะคลายๆ กับเทือกเขาแอลป จึง
ไดรับการขนานนามวา เป็ น เจแปนแอลป นั กทองเที่ยวบางทานก็จะรูจักสถานที่แหงนี้ ใน
นามของเจแปนแอลป ที่นี่มีจุดไฮไลทคือกําแพหิมะอันขาวโพลน ที่ไดช่ อ
ื วาเป็ นกําแพงหิมะ
ที่สวยที่สุดในโลก

ยูกิโนะ โอทานิ
ซึ่งแปลวากําแพงหิมะ ตั้งอยูที่เมือง Tateyama ของ Japan Alps ซึ่งเป็ นหนึ่ งในสถานที่
ที่หิมะตกเยอะที่สุดในโลก สรางทางรถ และทางเดินโดยการโกยนํ้ าแข็งไวขางๆ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ชิราคาวาโกะ
หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงนี้
ใชโครงสรางที่เรียกวา กัสโช ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหน าทําเป็ นหน าจั่วแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหน าตางเพื่อรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

กิฟุ
เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุน ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด ในอดีต มีบทบาท
สําคัญในประวัต ิศาสตรญี่ปุนในสมัยเซงโงะกุ กลาวคือบรรดานั กรบและไดเมียวสําคัญ
เชน โอดะ โนะบุนะงะ ใชเมืองกิฟุที่มีทําเลที่ต ั้งอยูกึ่งกลางของประเทศ ใชเป็ นฐานในการ
รวบรวมและปกครองแผนดินญี่ปุน



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

 Koyo Gifu Similar หรือ เทียบเทา
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

JTC DUTY FREE - นางาชิมา มิทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต - ทา
อากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยานดอนเมือง
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อิสระใหทานชอปปิ้ งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่รานปลอดภาษี JTC DUTY FREE

้

่ ่ ้

่

่

อิสระชอปปิ้ ง มิต ซุยเอาทเลต หางสรรพสินคาของที่นี่นั้นจะเป็ นรูปแบบ outlet mall ที่บอกเลยวาช็อปเพลินเวอร เนื่ องจาก
ที่นี่นั้นขึ้นชื่อวาเป็ นoutlet mall ที่มีขนาดใหญเริ่มเปิ ดอยางเป็ นทางการตั้งแต ปี 2012 มีทั้งแบรนดภายในประเทศรวมไปถึง
แบรนดต างประเทศดังๆอีกเพียบ ซึ่งภายในหางมีรานคาแบรนดต างๆกวา 128 ราน
บาย
นํ าทานเดินทางสู สนามบินชูบุเซ็นแทรร นาโกยา เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางรอขึ้นเครื่องใหทานอิสระชอปปิ้ ง
สินคาปลอดภาษีดิวตี้ฟรีภายในสนามบิน
16.55 น. นํ าทานเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL311
คํ่า
22.00 น. นํ าทานเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

JTC DUTY FREE
แหลงชอปปิ้ งสินคาปลอดภาษีต างๆ

นางาชิมา มิทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต
ที่นี่เป็ นเาทเป็ นศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยราคาถูกจนคุณแปลกใจ ทั้งแฟชั่นนํ าสมัยของคน
ทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกคายที่พรอมใจกันมาลดราคากัน



บาย

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร
เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิ ดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการทั้งสายการบินภายในและระหวางประเทศ



คํ่า

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
่

่

อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมต องแจงใหทราบลวงหน า แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผล
ประโยชน ของลูกคาเป็ นสิ่งสําคัญ
บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัต ถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น หากทานถูกเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองของประเทศนั ้น ๆ ปฏิเสธ
การเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ต ามถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนื ออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท
์ ี่จะไมคืนเงินบางสวนหรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได
คณะทัวรทานอื่น ๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเป็ นตองออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว แตทางตัวแทน
บริษัทฯจะทําหน าที่ประสานงานและเจาหน าที่จะทําการติดตอและชวยเหลือทานเป็ นระยะ ๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตาง ๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชา
ของสายการบิน, อุบัต ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนั ดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหนื อ
อํานาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจาหน าที่นั้น ๆ ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเที่ยวตามรายการทัวร ผูเดินทางไมสามารถ
เรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใด ๆทั้งสิ้น ทั้งคาเสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายที่บริษัทจายไปแลว เป็ นตน
กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลง
ชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดแลว
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ ไม
อาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ถากรุปที่ทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามที่กําหนดไว หรือสายการบินแจง
ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอหักเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาธรรมเนี ยมในการยืนขอวีซา
ของประเทศที่ทานจะเดินทาง (ถาโปรแกรมที่ทานเดินทางจะตองยื่นขอวีซา)
อัต ราคาบริการคิดคํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปั จจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนคา
บริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย คาธรรมเนี ยมนํ้ ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัต ราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง
เนื่ องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้ เป็ นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุไวบนหน าตั๋วเทานั ้น จึงไมสามารถยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนิ นการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั ้น ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผูเดินทางได (ยกเวนบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดิน
ทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนิ นการ ทั้งนี้ จะขึ้นอยูกับสายการบินเทานั ้น)
บริษัทฯทําหน าที่เป็ นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาวในระหวางการ ทองเที่ยวนี้ หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์ มสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยัง
ไมไดใช ไมสามารถนํ ามาขอคืนเงินไดคาบริการที่ ทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับ
บริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั ้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการ ที่ระบุไว
ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรต ามความเหมาะสม และสถานการณต าง ๆ ทั้งนี้ ทางบ
ริษัทฯจะยึดถือและคํานึ งถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน สูงสุดของลูกคาสวนมากเป็ นสําคัญ

การชําระเงิน
ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหน าที่ที่ดูแล
เสนทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับ เงินมัดจําแลวเทานั ้น
สงสําเนาหน าพาสปอรต ของผูที่เดินทาง (ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน)
การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วันในวันเวลาทําการ ทานควรจัดเตรียมคาทัวรให
เรียบรอยกอนกําหนดเนื่ องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั ้นจะถือวาทานยกเลิกการเดิน
ทางโดยอัต โนมัต ิ

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เสนทางตามที่ระบุไวในโปรแกรม (ตั๋วกรุป)
คานํ้ าหนั ก กระเป าสัมภาระเดินทางโหลดใตทองเครื่อง ตามที่สายการบินกําหนดแตละเสนทาง (ไมเกินทานละ 20 กิโลกรัม
เทานั ้น) ถือขึ้นเครื่องได (ไมเกินทานละ 7 กิโลกรัม)
คาธรรมเนี ยม นํ้ ามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง
คามัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง
คาโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)
่
่

คาเขาชมสถานที่ต าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
คาพาหนะเดินทางระหวางนํ าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
คาอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
คาประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: คาประกันอุบิต ิเหตุ
สําหรับเด็กที่มีอายุนอยกวา 2 ปี และ ผูใหญอายุมากกวา 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของ
สัญญาฯ) (กรณีสงจอยหน าราน)

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั ก ระยะ
สั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม
ทานละ 1,700 บาท**
คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ ต , คา
ซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน าทัวรกอนการใชบริการ)
คาทิปคนขับรถ หัวหน าทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,600 บาท/ทาน/ทริป
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย) ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้น
ในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน)

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให
สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต
เป็ นตน)
ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่น ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให

หมายเหตุ
*** จอยแลนดไมใชต ั๋ว 14,990 ***
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 7,990 บาท **
**กรณีเด็กอายุเกิน 2 ใหคิดเป็ นผูใหญ (นั บวันเกิดจากวันที่กลับจากญี่ปุน)**
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหน าทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่นทานละ 1,600 บาท /ทริป/ตอทาน***
โปรแกรมและโรงแรมอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศการจราจร, การเมือง,
สายการบินและฤดูกาล
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภายใน
ประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของลูกคา
เป็ นสําคัญ

การยกเลิก
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กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ อ
ื ในเอกสาร
การจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ น
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใด ๆ
{ กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอรับเงินคาบริการคืน นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ อ
ื ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ
อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตาง ๆ และหน าสมุดบัญชีธนาคารที่ต องการใหนําเงิน
เขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเนื่ องตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางน อย 45 วันทําการ
ยกเลิกการเดินทางอยางน อย 30 วัน ทําการ คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระแลว
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดคาใชจาย 50% ของราคาทัวรในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดในทุกกรณี ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจาย
จริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก
ฯลฯ
{ ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเนื่ องจากคาตั๋วเป็ นการเหมาจายในเที่ยวบินนั ้น
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

