(ITNGO018)

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ (สำนักงำนใหญ่) 8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว
กรุงเทพมหำนคร 10230 โทร: 02 542 4040 แฟกซ์: 02 542 4292
Website: www.gustotour.com E-mail: gusto@gustotour.com
ID LINE : @gustotour
ใบอนุญำตเลขที่ 11/03295
CODE: JL69 So Cool Nagoya Takayama Snow Wall Shirakawago 5D 3N

  So Cool   นาโกยํา ทาคายามํา ชิราคาวาโกะ
กําแพงหิมะ Snow Wall คามิโกจิ 5วัน 3คืน
จ.นากาโนํ คามิโคจิ มัตสึโมโต๎ ปราสาทมัตสึโมโต๎ เจแปนแอลป์เส๎นทางทาเทยามะ คุโรเบะ ชมกําแพงหิมะ เขื่อนคุ
โรเบะ เมืองโทยามํา หมูํบ๎านชิราคาวาโกะ ทาคายามํา จินยะ ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ นาโกยํา ซาคาเอะ ออนเซ็น

เดินทางโดยสายการบิน Japan Airlines (JL) บินตรงสูํนาโกยํา

ราคาสุดคุ๎มเริ่มเพียง 35,900 บาท มัตสึโมโต๎ 1คืน โทยามํา 1คืน และนาโกยํา 1คืน
วันเดินทาง

ราคาผู๎ใหญํ

ราคาเด็ก 0-2 ปี

พักเดี่ยวเพิ่ม

ไมํเสริมเตียงพักกับรวมกับผู๎ใหญํสองทําน

(SGL ROOM)

ที่นั่ง

19-23 พ.ค.61

36,900

8,500

30

20-24 พ.ค.61
21-25 พ.ค.61
1-5 มิ.ย.61
2-6 มิ.ย.61
3-7 มิ.ย.61

36,900
36,900
39,900
36,900
36,900

8,500
8,500
8,500
8,500
8,500

30
30
30
30
30

4-8 มิ.ย.61

35,900

8,500

30

9-13 มิ.ย.61

36,900

8,500

30

10-14 มิ.ย.

36,900

8,500

30

11-15 มิ.ย.61

36,900

8,500

30

16-20 มิ.ย.61

36,900

8,500

30

18-22 มิ.ย.61

35,900

8,500

30

19-23 มิ.ย.61

37,900

8,500

30

*Infant 9,000บาท
(*อายุไมํเกิน 2 ปี)
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ไฟล์ทบินสายการบิน

Departure JL738 BKK-NGO 00.55-08.15
Return
JL727 NGO-BKK 10.20-14.50
วันแรก

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาโกยํา

21.30น.

 พร๎ อ มกั น ที่ สนามบิ นสุ ว รรณภู มิ อาคารผู๎ โดยสารขาออกระหวํ า งประเทศชั้ น 4 ประตู ห มายเลข 8
เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เจ๎าหน๎าที่บริษัทฯให๎การต๎อนรับและอํานวยความสะดวกด๎านเอกสาร
และติดแท็กสัมภาระ ตรวจเช็

วันที่สอง

สนามบินนาโกยํา – คามิโคจิ - มัตสึโมโต๎ - ปราสาทมัตสึโมโต๎
 อาหารเที่ยง, เย็น (BBQ Buffet Yakiniku)

00.55น.

นําทํานออกเดินทางสูํ สนามบินนาโกยํา ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน

08.15น.

เจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 738
เดินทางถึง สนามบินนาโกยํา ประเทศญี่ปุ่น นําทํานผํานขั้นตอนการตรวจคน
เข๎ า เมื อ งและศุ ล กากร สํ า คั ญ !!! ประเทศญี่ ปุ่ น ไมํ อ นุ ญ าตให๎ นํ า อาหารสด

จําพวก เนื้ อสัต ว์ พืช ผัก ผลไม๎ เข๎ าประเทศ หากฝ่า ฝืนจะมี โทษจับ และปรั บ
(เวลาเร็วกวําเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทํานเพื่อความสะดวก
ในการนัดหมายเวลา) รับสัมภาระเรียบร๎อยแล๎ว จากนั้นนําทํานขึ้นรถโค๎ชปรับอากาศเดินทางสูํจ.นากาโนํ ทาง

เที่ยง
บําย

ค่ํา

ตอนเหนื อของเทื อกเขาแอลป์ (Japan Alps) เพื่ อ นํา ทํ า นไปชมธรรมชาติ ค วามงดงามของญี่ ปุ่ นที่ ค ามิ โ กจิ
(ระยะเวลาเดินทางประมาณ4ช.ม.)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) เซตญี่ปุ่น
นํา ทํ านเดิ นทางสูํ คามิ โคจิ (Kamikochi) แหลํ ง ทํอ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ที่มี
ทิว ทั ศ น์ ภูเ ขาที่ สวยงามที่ สุด แหํ ง หนึ่ ง ของประเทศญี่ ปุ่น ตั้ ง อยูํ ทางตอน
เหนื อ ของเทื อ กเขาแอลป์ ( Japan Alps) จั ง หวั ด นากาโนํ ซึ่ ง เปิ ด ให๎ บ ริ ก าร
เฉพาะชํ วงกลาง/ปลายเดือ นเมษายนจนถึง กลางเดือนพฤศจิก ายนของทุก ปี
กํอนจะปิดให๎บริการในชํวงฤดูหนาว คามิโคจิมีลักษณะเป็นที่ราบสูงยาวไปตาม
แมํน้ําอาซุสะ (Azusa River Valley) มีระยะทางยาว 15 กิโลเมตร มีความสูง
เฉลี่ยประมาณ 1,500 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ล๎อ มรอบด๎วยภูเขาสูงมากมาย
ได๎ รั บ การกํา หนดให๎ มีทิว ทั ศ น์ ทางธรรมชาติ แ สนพิ เ ศษของญี่ ปุ่ น มี อุ ณ หภู มิ
เฉลี่ยอยูํในระดับต่ําตลอดทั้งปี อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในด๎านรีสอร์ทฤดูร๎อนที่อุดมไปด๎วยธรรมชาติ จากสะพานคัปปะ
(Kappabashi) บนระดั บ ความสู ง 1,500 เมตร ทํ า นจะได๎พ บกับ ทั ศ นีย ภาพอั นงดงามของเทือ กเขาโฮทะกะ
(Hotaka) และยอดเขายะเคะ (Yakedake) ที่ชมได๎จากตาเปลํา ให๎ทํานได๎เพลิดเพลินกับการเดินเลํนสบายๆ ไป
กับธรรมชาติที่สวยงาม อิสระให๎ทํานได๎เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ ปราสาท
มัตสึโมโต๎ (Matsumoto Castle) (คําทัวร์ไมํรวมคําเข๎าชมด๎านใน 610 เยน) เป็น 1ใน12 ปราสาทดั้งเดิม ที่ยังคง
สภาพสมบู รณ์ แ ละสวยงามที่ สุด ของประเทศญี่ ปุ่น (สร๎า งขึ้ น ในปี 1592-1614) เนื่ อ งจากสร๎ า งอยูํบ นพื้น ที่ร าบ
ปราสาทแหํงนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่มีหอคอยและป้อมปืนเชื่อมตํอกับโครงสร๎างอาคารหลัก และด๎วยสีโทนมืดทําให๎
เกิ ด ความรู๎ สึ ก ที่ ยิ่ ง ใหญํ แ ละ สุ ขุ ม จนได๎ รั บ
ฉายาวํ า ปราสาทอี กา ภายในตกแตํ ง ด๎ว ยไม๎
จุดที่นําสนใจ ได๎แกํ บันไดไม๎สูงชัน ชํอ งเก็บ
หิน สํ า หรับ โจมตีศั ต รู ชํอ งสํ า หรั บ ธนู และหอ
สั ง เกตการณ์ บ นชั้ น 6 ฤดู ใ บไม๎ ผ ลิ ป ระมาณ
กลางเดือนเมษายนของทุกปี ปราสาทมัตสึโม
โตะจะเป็ น จุ ด ชมซากุ ร ะยอดนิ ย มแหํ ง หนึ่ ง
ผู๎ค นจํา นวนมากตํา งมาเดิ นเลํ น ในสวนหยํ อ ม
และรอบๆปราสาท ซึ่งคูเมืองด๎ านนอกปลูกต๎นซากุ ระสายพั นธุ์โซเมโยชิโนะ(somei yoshino) ไว๎หลายร๎อยต๎ น
จนถึงเวลานัดหมายนําทํานเดินทางสูํที่พัก
 รับประทานอาหารค่ํา (มื้อที่ 2 ) เมนู BBQ Buffet Yakiniku
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ที่พัก: PREMIER HOTEL CABIN

MATSUMOTO หรือระดับใกล๎เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ทํานพัก ทางบริษัทจะทําการแจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย 3-5 วันกํอนวันเดินทาง)
วันที่สาม เจแปนแอลป์เส๎นทางทาเทยามะ คุโรเบะ ชมกําแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ- เมืองโทยามํา
 อาหารเช๎า,เที่ยง,เย็น
เช๎า

เที่ยง
บําย

ค่ํา

 รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่3)
นําทํานสัมผัสใกล๎ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ เส๎นทางเจแปนแอลป์ทาเท
ยามะ คุโรเบะซึ่ง เป็ นสํ วนหนึ่ง ของเจแปนแอลป์ นํา ทํานเดิ นทางสูํ สถานี โองิซา
วะ จากนั้ น นํา ทํา นเดิ นทางผํา นอุโ มงค์ที่ล อดใต๎ ภูเ ขาทาเทยามํา ที่ มี ความยาว 3.6
กิโ ลเมตร โดยนั่ง รถบั สรางไฟฟ้า อุ โมงค์คั นเต็ น นั บเป็ นอุ โ มงค์ ที่อ ยูํ สูง ที่ สุด ใน
ญี่ปุ่ นเดิน ทางนํา ทํา นชมเขื่ อนคุ โรเบะซึ่ ง เปนเขื่อ นกั้น นํ้า ที่ใหญํ ที่สุด ของประเทศ
ญี่ปุ่น โอบล๎อมด๎วยภูเขานับร๎อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล๎อมเขาหิมะ มีความสูง
ถึง 186 เมตร และมีความกว๎างถึง 492 เมตร ซึ่งใช๎เวลา
ตั้ ง แตํ เ ริ่ ม บุ ก เบิ ก จนเสร็ จ สิ้ น ประมาณ45 ปี เฉพาะตั ว
เขื่อนใช๎เวลาในการสร๎าง4 ปี โดยจะใช๎เวลาเดินเท๎าเพิ่อ
ข๎ามเขื่อน800 เมตร เดินทางบนเส๎นทางที่สองข๎างทาง
เป็นกําแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL)สูงกวําสิบเมตร
ยามเปิดเส๎นทางนับเป็นอีกทัศนียภาพที่สวยงาม จากนั้น
นําทํ านนั่ งเคเบิ้ ลคาร์ ลอดภู เขาจาก สถานี คุโรเบะโกะ
ไปยังสถานีคุโรเบะ-ไดระ ระยะทางประมาณ 800 เมตร
ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์แหํงเดียวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแตํต๎น
จนสุ ดเส๎นทาง ทั้ง นี้เ พื่อหลีก เลี่ย งหิ มะที่ ตกรุนแรงมาก
ในฤดูหนาว จากนั้นนําทํานโดยสารกระเช๎าไฟฟ้าที่ไมํมี
เสากลางตลอดชํวง1,710 เมตรสูํสถานีไดคันโบ นําทําน
เดินทางผํา นอุโมงค์ที่ล อดใต๎ภูเขาทาเทยามํ า ที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร
นับเป็นอุโมงค์ที่อยูํสูงที่สุดในญี่ปุ่นสสถานีมูโรโดะ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) เซตญี่ปุ่น
นําทํานชม ยอดเขาทาเทยามํา ที่มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับ
สองรองจากภูเขาไฟฟูจิและยังป็นหนึ่งในสามภูเขาศักด์สิทธ์ตามความเชื่ อ
คนญี่ ปุ น ตั้ ง แตํ ส มั ย โบราณ ให๎ ทํ า นได๎ เ ก็ บ ภาพทิ ว ทั ศ น์ อั น สวยงามนํ า
ประทับใจจากยอดเขาทาเทยามํ า ซึ่งในวันที่ท๎องฟ้าโปรํง สามารถมองเห็น
ได๎ ไ กลถึ ง ภู เขาไฟฟู จิ จากนั้ น นํ า ทํ านเดิ นทางสูํสถานี บีโจดัย ระ โดยรถ
ปรับอากาศระหวํางทางให๎ทํานได๎เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทื อกเขาแอลป์
ญี่ ปุ่ น ให๎ ทํ า นได๎ เ ก็ บ เกี่ ย วความประทบใจตามอั ธ ยาศั ย นํ า ทํ า นโดยสาร
เคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขาสูํสถานีทาเทยามําระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม.จากนั้น จากนั้น นําทํานเดินทางสูํที่พักเมือง
โทยามํา
 รับประทานอาหารค่ํา ณห๎องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5 ) บุฟเฟ่ต์

ทีพ่ กั :

APA TOYAMA HOTEL หรือระดับใกล๎เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ทํานพักทางบริษัทจะทําการแจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย 3-5 วันกํอนวันเดินทาง)
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หมูํบ๎านชิราคาวาโกะ – ทาคายามํา จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ – นาโกยํา - ช๎อปปิ้งซาคาเอะ –
ออนเซ็น
 อาหารเช๎า

เช๎า

 รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 6 )
นําทํานเดินทางสูํ หมูํบ๎านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บา๎ น
สไตล์ญี่ปุ่นขนานแท๎ดั้งเดิม และยังได๎รับเลือกจากองค์การยูเนสโก๎ให๎เป็น
มรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ๎านสไตล์กัสโช สึคุริ จะมีความยาว
ประมาณ 18 เมตร ความกว๎าง 10 เมตร โครงสร๎างของบ๎านสามารถรองรับ
หิมะที่ตกหนักในชํวงฤดูหนาวได๎ดี และรูปรํางของหลังคาเหมือนกับสองมือ
พนมของพระเจ๎า จึงเรียกหมูํบ๎านสไตล์นี้วํา กัสโช และมีผู๎คนจากทั่วทุก
มุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตํละปีเป็นจํานวนมาก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) เซตญี่ปุ่น
เดินทางสูํ ทาคายามํา นํา ทํา นถํ ายรูป ด๎า นหน๎า ทาคายามํา จิ นยะ หรื อ
ที่วําการอําเภอเกําเมืองทาคายามํา ซึ่งเป็นจวนผู๎วําแหํงเมืองทาคายามํา
เป็นที่ทํางานและที่อยูํอาศัยของผู๎วําราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากวํา 176
ปี ภายใต๎การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ จากนั้นนําทําน
เดิ มชม หมูํ บ๎า น LITTLE KYOTO หรือ ยํ านซันมาชิซูจิ (SanmachiSuji) เป็นเขตเมื องเกํ าที่มี การอนุรักษ์ บ๎านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกวํ า
300 ปี ไ ว๎ ไ ด๎ เ ป็ น อยํ า งดี อิ ส ระให๎ ทุ ก ทํ า นได๎ เ ดิ น เที่ ย วและชื่ น ชมกั บ
ทัศนียภาพเมืองเกําซึ่งเต็มไปด๎วยบ๎านเรือนโบราณ และร๎านค๎าหลากหลาย
เชํน ร๎านผลิตและจําหนํายเหล๎าสาเก ร๎านทํามิโสะ ฯลฯ พร๎อมทั้งเลื อกซื้อ
ของที่ ระลึก พื้ นเมือ งเฉพาะถิ่ น เชํ น ซารุ โบะโบะ หรื อ ตุ๏ก ตาทารกลิ งตั ว สี
แดงไมํมีหน๎าตา ซึ่งถือวําเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายามํา และเป็น
สินค๎ายอดนิยม เพราะแฝงไปด๎วยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่น
อีกด๎วย และเก็ บเกี่ยวบรรยากาศอัน นํา ประทั บใจมากมาย ทํานยัง สามารถ
ลองลิ้ ม ชิ ม รสขนมของหวานนานาชนิ ด อี ก ด๎ ว ย จากนั้ น นํ า ทํ า นเดิ น ทางสูํ
เมื องนาโกยํ า นํ าทํ า นช๎ อปปิ้ งยํ านซาคาเอะ ใจกลางเมื องนาโกยํ า ถื อ
เป็ น แหลํ ง ช๎ อ ปปิ้ ง ในอุ ด มคติ สนุ ก สนานไปกั บ การซื้ อ สิ น ค๎ า แบรนด์ เ นม
หรูหราหรือสินค๎าท๎องถิ่น ในห๎างสรรพสินค๎าตํางๆ เชํน ห๎างมัตสึซากายะที่เกําแกํที่สุดของโลก ห๎างมิตสึโคชิอัน
หรู ห รา ห๎ า งมารุ เ อ อี ก ทั้ ง ไมํ ค วรพลาดชมแฟชั่ น ที่ ทัน สมั ย ในห๎ า งสรรสิ น ค๎ า เชํ น ลาชิ ค ปาร์ โ ก๎ และนาเดี ย
นอกจากนี้ที่ช๎อปปิ้งมอลล์ใต๎ดินขนาดใหญํ มีสินค๎าหลากหลายให๎เลือกซื้อดังนั้นไมํวําจะต๎องการสินค๎าแบบใดก็
สามารถหาซื้อได๎ที่ยํานซาคาเอะแหํงนี้
อาหารอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมายนําทํานเดินทางสูํที่พัก

เที่ยง
บําย

ทีพ่ กั : NAGOYA CROWN HOTEL หรือระดับใกล๎เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทํานพัก ทางบริษัทจะทําการแจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย5-7วันกํอนวันเดินทาง)
หลังอาหารไมํควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ําแรํธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ ออน
เซ็น (Onsen) น้ํ าแรํในไสตล์ญี่ปุ่นให๎ทํา นได๎พักผํอนอยํ างเต็ม อิ่ม ซึ่ง ชาวญี่ปุ่น
เชื่อวําน้ําแรํธรรมชาตินี้มีสํวนชํวยเรื่อง โรคภัยไข๎เจ็บและผิวพรรณเปลํงปลั่ง
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เช๎า

สนามบินนาโกยํา - สนามบินสุวรรณภูมิ
 อาหาร เช๎า
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)
สมควรแกํเวลาเดินทางสูํ สนามบินนาโกยํา เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

10.20 น. เหินฟ้าสูํ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 727
14.50น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*********************************
หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
การจราจรชํวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น เป็นต๎น โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า โดยทางผู๎จัดจะปรับเปลี่ยน
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของทํานเป็นหลัก เพื่อให๎ทํานทํองเที่ยวได๎ครบถ๎วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนํา
เที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให๎บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได๎ โดยมัคคุเทศก์และ
คนขั บจะเป็ นผู๎ บริ ห ารเวลาตามความเหมาะสม จึ ง ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการปรั บเปลี่ ย นเวลาทํ อ งเที่ ย วตามสถานที่ ใ น
โปรแกรมการเดินทาง
กรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนปรับสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคําบริการเพิ่มขึ้น โดยจะแจ๎งให๎ทราบ
ลํวงหน๎า
เงื่อนไขการให๎บริการ
1. การเดินทางครั้งนี้จะต๎องมีผู๎โดยสารจานวน 30 ทํานขึ้นไป กรณีไมํถึง30ทําน
- ขอสํงจอยทัวร์ให๎กับบริษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกล๎เคียงกัน
- หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎ากํอนการเดินทาง 10 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคําบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู๎เดินทางไมํถึง30ทํานและทํานยังประสงค์เดินทางตํอ) โดยทาง
บริษัทจะทําการแจ๎งให๎ทํานทราบกํอนลํวงหน๎า

2. ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ กํอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3.การชําระคําบริการ ชําระเงินคําจองทัวร์ทํานละ 15,000 บาท สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทาง 20วัน
**สําเนาหน๎าพาสปอร์ตผู๎เดินทาง+ความประสงค์เพิ่มเติมของลูกค๎า กรุณาสํงพร๎อมหลักฐานการโอนเงินมัดจําหรือพร๎อมยอดคงเหลือ**

4.การยกเลิกและคืนคําทัวร์
การยกเลิกทั วร์ เมื่ อจองทั วร์แ ละชํ าระเงิ นคํา จองคํา ทัวร์ แล๎ ว สามารถยกเลิ กได๎ 45วั นกํ อนเดินทางเทํา นั้น แตํ กรณี พีเรี ยดที่
เดินทางนั้นๆเต็มแล๎วไมํสามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได๎ทุกกรณียกเว๎นเปลี่ยนผู๎เดินทางแทน
และพีเรียดราคาโปรโมชั่นเมื่อจองทัวร์และชําระเงินคําจองคําทัวร์แล๎ว ไมํสามารถยกเลิก เลื่อน หรือขอคืนเงินได๎ทุกกรณี
กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตํางประเทศ ปฏิเสธมิให๎เดินทางออก หรือ เข๎าประเทศที่ระบุไว๎ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนคําทัวร์ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ถ๎าทํานงด
การใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทางพร๎อมคณะถือวําทํานสละสิทธิ์ไมํสามารถเรียกร๎องคําบริการและเงิน คําทัวร์
คืนไมํวํากรณีใดๆทั้งสิ้น
อัตราคําบริการนี้รวม
1. คําตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร๎อมคําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการทัวร์ข๎างต๎น
ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน ตั๋วกรุ๏ปราคาพิเศษไมํสามารถUp Business ได๎
2. คําที่พักห๎องละ 2 ทํานตามโรงแรมที่ระบุไว๎ในรายการหรือระดับเทียบเทํา กรณีเดินทาง3 ทํานจะเป็นห๎องTriple จะเป็นแบบ
เตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตียงใหญํ1เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไมํสามารถระบุได๎

กรณีโรงแรมมีห๎อง Triple ไมํเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห๎องให๎เป็นแบบ แยก 2ห๎อง คือ 1ห๎องพักคูํ และ 1ห๎องพักเดี่ยว
โดยไมํคําใช๎จํายเพิ่ม

3. คําอาหารคําเข๎าชมและคํายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว๎ในรายการทัวร์ข๎างต๎น
4. เจ๎าหน๎าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทํานตลอดการเดินทาง
5. คําน้ําหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบินJapan Airlines กําหนดทํานละไมํเกิน 23 กิโลกรัม หากน้ําหนักเกินต๎อง
ชําระคําปรับหน๎าเคาน์เตอร์ตามเงื่อนไขของแตํละสายการบิน ที่มีการเรียกเก็บ และคําประกันวินาศภัยเครื่องบิน
6. คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทางคุ๎มครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาทคํารักษาพยาบาลกรณีเกิ ด
อุบัติเหตุวงเงินทํานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไมํรวมประกันสุขภาพ
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อัตราคําบริการนี้ไมํรวม
1. คําทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตํางด๎าวตํางๆ
2. คําใช๎จํายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชํนคําอาหารเครื่องดื่มคําซักรีด คําโทรศัพท์เป็นต๎น
3. คําภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คําภาษีเดินทาง (ถ๎ามีการเรียกเก็บ)
4. คําภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได๎ออกตั๋วเครื่องบิน
5. คํา Vat 7% และคําภาษีหัก ณ ที่จําย 3%
6. คําทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม
7. คําทิปไกด์รวมคนขับรถ ทํานละ 3,500 เยนตํอทริป สําหรับกรุ๏ปที่มีหัวหน๎าทัวร์แล๎วแตํน้ําใจจากทําน
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว๎นวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่นให๎กับคนไทย
(เอกสารที่จะต๎องใช๎ในการพิจารณาการอนุญาตให๎เข๎าประเทศ)
จากมาตรการยกเว๎นวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่นให๎กับคนไทย ผู๎ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไมํเกิน 15 วัน
ไมํวํา จะด๎ วยวัต ถุประสงค์เพื่อ การทํองเที่ยว เยี่ ยมญาติ หรือธุ รกิจ จะต๎ องยื่ นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข๎า เมือ ง
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข๎าประเทศญี่ปุ่น* ดังตํอไปนี้
1.
ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให๎)
2.
สิ่งที่ยืนยั นวําทํา นสามารถรับผิ ดชอบคํ าใช๎จํา ยที่อาจเกิดขึ้น ในระหวํางที่พํ านักในประเทศญี่ปุ่นได๎ (เชํ น เงิน ส ด บัต ร
เครดิต เป็นต๎น)
3.
ชื่อ ที่อยูํ และหมายเลขติดตํอในระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให๎)
4.
กําหนดการเดินทางระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให๎)
คุณสมบัติการเข๎าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข๎าประเทศญี่ปุ่นด๎วยมาตรการยกเว๎นวีซํา)
1.
หนังสือเดินทางต๎องมีอายุการใช๎งานเหลืออยูํไมํต่ํากวํา 6 เดือน
2.
กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต๎องไมํเป็นสิ่งที่ขัดตํอกฎหมาย และเข๎าขํายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
3.
ในขั้นตอนการขอเข๎าประเทศ จะต๎องระบุระยะเวลาการพํานักไมํเกิน 15 วัน
4.
เป็นผู๎ที่ไมํมีประวัติการถูกสํงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได๎อยูํในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ และไมํ
เข๎าขํายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ
7.หมายเหตุ : กรุณาอํานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกํอนทําการจอง เพื่อความถูกต๎องและความเข๎าใจตรงกันระหวําง
ทํานลูกค๎าและบริษัท ฯ และเมื่อทํานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวํา
ทํานได๎ยอมรับเงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคําบริการขึ้นในกรณีที่มีผู๎รํวมคณะไมํถึง 30ทําน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคําน๎ามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าอันเนื่องจากสาเหตุตํางๆ
4. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลําช๎าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท๎วง, การนัดหยุดงาน,
การกํอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทําน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทํองเที่ยวเอง
6. เมื่อทํานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไขข๎อตกลง
ตํางๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็ นเพียงข๎ อเสนอที่ ต๎องได๎ รับการยื นยันจากบริษัทฯอี กครั้งหนึ่ ง หลัง จากได๎สํารองโรงแรมที่พั กในตํางประเทศ
เรียบร๎อยแล๎ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล๎เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห๎องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห๎องให๎กับกรุ๏ปที่เข๎าพัก โดยมีห๎องพักสําหรับผู๎สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได๎ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห๎องได๎ตามความประสงค์ของผู๎ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับความพร๎อมให๎บริการของโรงแรม และไมํสามารถ
รับประกันได๎
9. กรณีผู๎เดินทางต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชํน ใช๎วิวแชร์ กรุณาแจ๎งบริษัทฯ อยํางน๎อย 7วันกํอนการเดินทาง
มิฉะนั้น บริษัทฯไมํสามารถจัดการได๎ลํวงหน๎าได๎
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู๎จัด ไมํมีสิทธิในการให๎คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู๎จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู๎มีอํานาจของผู๎จัดกํากับเทํานั้น
11. ผู๎จัดจะไมํรับผิดชอบและไมํสามารถคืนคําใช๎จํายตํางๆ ได๎เนื่องจากเป็นการเหมาจํายกับตัวแทนตํางๆ ในกรณีที่ผู๎เดินทาง
ไมํผํานการพิจารณาในการตรวจคนเข๎าเมือง-ออกเมือง ไมํวําจะเป็นกองตรวจคนเข๎าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทํองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข๎าออกเมือง เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีต๎องการพักแบบ 3ทําน ตํอห๎องหรือห๎องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห๎อง Triple ไมํเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห๎องให๎เป็นแบบ แยก 2ห๎อง คือ 1ห๎องพักคูํ และ 1ห๎องพักเดี่ยว โดยไมํคําใช๎จํายเพิ่ม
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กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ (สำนักงำนใหญ่) 8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว
กรุงเทพมหำนคร 10230 โทร: 02 542 4040 แฟกซ์: 02 542 4292
Website: www.gustotour.com E-mail: gusto@gustotour.com
ID LINE : @gustotour
ใบอนุญำตเลขที่ 11/03295
13. สภาพการจลาจรในชํวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให๎เวลาใน
การทํองเที่ยวและ ช๎อปปิ้งแตํละสถานที่น๎อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความรํวมมือจากผู๎เดินทางในบางครั้งที่ต๎องเรํงรีบ เพื่อให๎ได๎ทํองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ําดื่มทํานวันละ1ขวดตํอคนตํอ ในวันที่ทําทัวร์เต็มวัน เริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมจํานวน3ขวด
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให๎บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเชํน เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได๎ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู๎บริหารเวลาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ขึ้น อยูํกั บสภาพการจราจรในวัน เดิน ทางนั้น ๆเป็นหลัก จึง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับ เปลี่ ยนเวลาทํ องเที่ย วตามสถานที่ใ น
โปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได๎ทําไว๎สําหรับความคุ๎มครองผู๎เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทํองเที่ยว
ตามพ.ร.บ. การทํองเที่ยว เทํานั้น ไมํได๎ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข๎ได๎ป่วย ทํานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได๎ และทางบริษั ทฯถือวํ าทํานได๎ เข๎าใจและยอมรับข๎อตกลงแล๎ วเมื่อทํา นชําระเงินคําทั วร์ (ทํานสามารถซื้ อประกั น
สุ ข ภาพ ในระห วํ า งกา รเดิ น ท างได๎ จากบริ ษั ท ประ กั น ทั่ ว ไ ป และ ควรศึ ก ษาเงื่ อ น ไขควา มคุ๎ ม คร องให๎ ล ะเอี ย ด )
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู๎จด
ั ไมํมีสิทธิในการให๎คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู๎จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู๎มีอํานาจของผู๎จัดกํากับเทํานั้น
18. ผู๎จัดจะไมํรับผิดชอบและไมํสามารถคืนคําใช๎จํายตํางๆ ได๎เนื่องจากเป็นการเหมาจํายกับตัวแทนตํางๆ ในกรณีที่ผู๎เดินทาง
ไมํผํานการพิจารณาในการตรวจคนเข๎าเมือง-ออกเมือง ไมํวําจะเป็นกองตรวจคนเข๎าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทํองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข๎าออกเมือง เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
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