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** ชมความงามกับเส๎นทางเจแปนแอลป์สุดยอดของการทํองเที่ยวที่ถูกขนานนามวํา "หลังคาแห่งญี่ปุ่น"
** ชม"ปราสาทมัตสึโมโต้" สัญลักษณ์ของเมืองและได๎ชื่อวําเป็น 1 ใน 3 ปราสาท สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น
** ชมหมูํบ๎านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยูํทํามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์
** สัมผัสกลิ่นอายเมืองเกํา "เมืองทาคายาม่า" ทียังคงอนุรักษ์ความเป็นอยูํ เมื่อสมัยเอโดะกวํา 300 ปี
** ชมทุํง “ทิวลิป” ณ สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ
** ชมทุํง “พิ้งค์มอส” ณ SHIBAZAKURA PARK
** ให๎ทํานได๎ผํอนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไมํอั้น
** บริการทํานด๎วยน้าดื่มที่ญี่ปุ่นทํานละ 1ขวด/วัน

กาหนดการเดินทาง 2 - 7 / 8 - 13 พฤษภาคม 2561
9 – 14 / 11 - 16 พฤษภาคม 2561 (วันพืชมงคล)
(หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วค่ะ)
วันแรก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาโกย่า

21.00 น.

พร๎อมกันที่ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สํวนผู๎โดยสารระหวํางประเทศ ขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D
โดย สายการบินไทย เจ๎าหน๎าที่ คอยให๎การต๎อนรับและอํานวยความสะดวกด๎านเอกสารกํอนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง

ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก) - ย่านซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - อิออนพลาซ่า

00.05 น.

เหินฟ้าสูํ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644
(ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท๎องถิน่ จะเร็วกวําประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
เดินทางถึงสนามบินนาโกยํา ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผํานขั้นตอนศุลกากรเรียบร๎อยแล๎ว

08.00 น.
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นําทํานสูํ “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ จวนผู๎วําแหํงเมืองทาคายามาในอดีต (ไมํรวมคําเข๎าชมด๎านใน) เป็นทั้งที่
ทํางาน และที่อยูํอาศัยของผู๎วําราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากวํา 176 ปี ภายใต๎การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุ
กาวํา ในสมัยเอโดะ หรือกวํา 300 ปีที่แล๎ว ให๎ทํานเลือกชมและซื้อสินค๎าพื้นเมือง ณ “เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจ”ิ
ซึ่งเต็มไปด๎วยบ๎านเรือน และร๎านค๎านํารักๆ ที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบของบ๎านโบราณ และกลิ่นไอในสมัยเอโดะ
กวํา 300 ปีกํอน ให๎ทํานได๎เก็บบรรยากาศอันนําประทับใจ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ หมูํบ๎านมรดกโลก “หมูบ่ ้านชิราคาวาโกะ” นําทํานชมสถานที่พิเศษสุด ซึ่งแสดงถึง
ความสามารถและพยายามของชนชาติญี่ปุ่นโบราณ หมูํบ๎านที่ได๎รับเลือกจากองค์การ ยูเนสโกให๎เป็นมรดกโลก
เมื่อปี ค.ศ. 1995 ทํานจะได๎พบกับบ๎านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได๎มาจากคําวํา กัสโช ซึ่ง
แปลวําพนมมือ ตามรูปแบบของบ๎านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล๎ายสองมือที่พนมเข๎าหากัน ตัวบ๎านมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว๎าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร๎างของบ๎านสร๎างขึ้นโดยไมํใช๎ตะปูแม๎แตํตัว
เดียว แตํยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอยํางหนักในชํวงฤดูหนาวได๎ดี ให๎อิสระทํานเดินชม
ความสวยงามของหมูํบ๎านแหํงนี้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ “อิออนพลาซ่า” ศูนย์
รวมแหํงสินค๎านานาชนิด ไมํวําจะเป็นขนมญี่ปนุ่ ผลไม๎ และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให๎ทํานเลือก
ซื้อสินค๎าและของฝากได๎ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารค่ําแบบอิสระ เพื่อให๎ทํานได๎ใช๎เวลาอยํางคุ๎มคํา (ไมํรวมคําอาหาร)
 พักที่ APA TOYAMA EKIMAE HOTEL หรือเทียบเทําระดับ 3 ดาว

วันทีส่ าม

ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (กาแพงหิมะ) - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํจุดเริ่มต๎นของเส๎นทาง “เจแปน แอลป์” เส๎นทางทํองเที่ยวคลาสสิคที่ทํานจะประทับใจ
ไมํรู๎ลืม
* โองิซาวํา เส๎นทางธรรมชาติ นําทํานโดยสารรถโค๎ชไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์ใต๎ภูเขาเป็นทาง
ยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร
* เขื่อนคุโรเบะ นําทํานโดยสารรถกระเช๎าไฟฟ้ารูปขั้นบันไดอีกครั้งเพื่อลดระดับลงสูํสันเขื่อนคุโรเบะ
เขื่อนขนาดยักษ์ที่มีความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ทํานสามารถเดินชมวิวที่โอฬารตระการตาของเทือกเขา
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* คุโรเบะไดรํา ที่ราบสูงบนไหลํเขาที่ทํานสามารถชมทัศนียภาพของชํองเขาที่เป็นเหวลึก สร๎างความ
ตื่นตาตื่นใจยิ่งแกํนักทํองเที่ยวทุกคน นําทํานโดยสารกระเช๎าข๎ามเหวลึกซึ่งสลิงของกระเช๎าจากต๎นทางถึง
ปลายทาง ไมํมีเสาค้ําสลิงคัน่ กลางเลยเป็นทางยาว 1,700 เมตร จึงได๎ฉายาวํากระเช๎าพาโนรามํา
 รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่านด้วยอาหารญีป่ ุ่นแบบเซ็ตเบ็นโตะ (เซ็ตกล่อง)
* ไดคัมโป นําทํานโดยสารรถโค๎ชไฟฟ้าไร๎มลพิษทะลุอุโมงค์ใต๎ภูเขาทาเทยามําที่สูงถึง 3,015 เมตร สูง
เป็นที่สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สูํที่ราบไดคัมโป เพื่อชมทัศนียภาพอีกฟากฝั่งของภูเขา
* ดอยมุโรโด นําทํานโดยสารรถโค๎ชสูํยอดดอย โดยโชเฟอร์มืออาชีพ ผํานป่าสนและทุํงราบที่มีมนต์
เสนํห์แตกตํางกันทุกฤดู เชํน น้ําตกเมียวโจ เป็นน้ําตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ผํานป่าสนดึกดําบรรพ์ที่มีอายุ
กวํา 1,000 ปี และลัดเลาะไปตามซอกกําแพงหิมะที่สูงกวํา 20 เมตร (ชํวงกลางเดือนเม.ย.ถึงต๎นเดือนพฤษภาคม)
ถึงยอดดอยมุโรโด คือ จุดชมวิวสูงสุดของเส๎นทางนี้บริเวณยอดเขาทํานสามารถแลเห็นทะเลสาบน๎อยใหญํ ทะเล
เมฆที่ตัดกับขอบฟ้าสีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน สร๎างความประทับใจให๎แกํทํานมิรู๎ลืม
* นําทํานนั่งรถกระเช๎าไฟฟ้ารูปขั้นบันไดจากที่ราบสูงบิโจไดรําเพื่อเปลี่ยนรถโค๎ชสายธรรมชาติได๎ และชม
ความแรงของน้ําที่ปลํอยออกจากแอํงน้ําสีเขียวมรกตที่พวยพุํงสํงเสียงดังสนั่นสูํเบื้องลํางสูํทาเทยาม่า
จากนั้นให๎ทํานช๎อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึกสไตล์ญี่ปนุ่ นานาชนิด ที่ “ถนนนากามาจิและถนนนาวาเตะ”
บริเวณใกล๎กับปราสาท ทียังคงลักษณะบ๎านเรือนและสิ่งกํอสร๎างที่เป็นสไตล์โบราณไว๎ได๎อยํางดี ทําให๎ได๎
บรรยากาศที่เหมาะแกํการถํายรูปไว๎เป็นที่ละลึกอยํางยิ่ง
 รับประทานอาหารค่ําแบบอิสระ เพื่อให๎ทํานได๎ใช๎เวลาอยํางคุ๎มคํา (ไมํรวมคําอาหาร)
 พักที่ ROUTE-INN COURT HOTEL MATSUMOTO หรือเทียบเทําระดับ 3 ดาว

วันทีส่ ี่

ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) - ไร่วาซาบิไดโอะ - สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ - โอชิโนะ ฮัคไค
- ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทํานชม “ปราสาทมัตสึโมโต้” (ชมด๎านนอก) สัญลักษณ์ของเมือง และได๎ชื่อวําเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความ
สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ๎นการถูกทําลายจากเพลิงของสงครามมาได๎จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมี
ผนัง ที่ทาด๎วยสีดําสนิททําให๎มีฉายาวํา ปราสาทอีกาดํา จากนัน้ นําทํานเดินทางสูํ “ไร่วาซาบิไดโอะ” ตื่นตาตื่นใจ
กับ “ต๎นวาซาบิ”มากมาย พร๎อมเรียนรู๎ถึงขั้นตอนการเพาะปลูกและการนํามาทําเป็นอาหาร ทํานสามารถเลือกซื้อ
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ขนมและของที่ระลึกที่ทํามาจากวาซาบิสดๆ หรือจะเลือกชิม “ไอศกรีมรสวาซาบิ” รสชาติดั้งเดิมที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะแถบนี้เทํานั้น อิสระให๎ทํานได๎บนั ทึกภาพความงามของแปลงวาซาบิตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทํานสูํ “สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ” สวนสาธารณะริมทะเลสาบยามานากาโกะ ที่มีการจัดแสดง
ทุํงดอกไม๎ตามฤดูกาลตั้งแตํชํวงฤดูใบไม๎ผลิถึงฤดูใบไม๎รํวง มีพื้นที่ถึง 300,000 ตารางเมตร ให๎ทํานได๎ชม “ดอก
ทิวลิป” ตามอัธยาศัยพร๎อมวิวภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังที่สวยงาม (ความสวยงามของดอกทิวลิป....ขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศ) นําทํานเดินทางสูํ “โอชิโนะฮัคไค” บํอน้ําที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช๎เวลาอัน
ยาวนานในการไหลลงมาสูํพื้นดินและซึมไปยังบํอน้ําแตํละบํอ ดังนั้นน้ําทีอ่ ยูํในบํอจะเป็นน้ําที่ใสสะอาดและสด
ชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แหํงนี้ยังได๎ถูกเลือกให๎เป็น 1 ใน 100 อันดับแหลํงน้ําจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น
อีกด๎วย
 พักที่ TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเทําระดับ 3 ดาว
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ให๎ทํานได๎ทานขาปูยักษ์ อันขึน้ ชื่อของญี่ปุ่น แบบ
ไมํอนั้
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักแหํงนี้ ทํานจะได๎สัมผัสกับการอาบน้ําแรํ หรือ เรียกอีกอยํางวําออนน
เซ็น เพื่อผํอนคลายความเมื่อยล๎า การอาบน้ําแรํ จะทําให๎ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผํอนคลายความเมื่อยล๎า และยังชํวยในระบบการเผาผลาญของรํางกายอีกด๎วย

วันทีห่ ้า

ชมทุ่งพิ้งค์มอส SHIBAZAKURA PARK - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ตลาดปลาซึกิจิ - ย่านชินจูกุ
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทํานสัมผัสความงดงามระรานตาของพรมสีชมพูขนาดใหญํของ “ทุ่งดอกพิ้งค์มอส” ลักษณะดอกมี 5 กลีบ
คล๎ายๆดอกซากุระ คนญี่ปุ่นจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งวํา “ชิบะซากุระ” แตํจริงๆแล๎วเป็นพืชคนละชนิดกัน ให๎ทํานได๎
เก็บภาพประทับใจกับ ทุํงดอกไม๎หลากสีตั้งแตํสีขาว ชมพูอํอนๆ จนถึงสีชมพูเข๎ม ตามอัธยาศัย (ขึ้นอยูํกับสภาพ
อากาศ) จากนั้นนําทํานช๎อปปิ้งอยํางจุใจกับสินค๎าแบรนด์เนมที่ “โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต” แหลํงรวมสินค๎า
นําเข๎าและสินค๎าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย ทั้งกระเป๋า เครื่องประดับ และนาฬิกาหรู รองเท๎าแฟชั่น สินค๎า
สําหรับคุณหนู และสินค๎าอื่นๆอีกมากมาย
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให๎ทํานได๎ใช๎เวลาอยํางคุ๎มคํา (ไมํรวมคําอาหาร)
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จากนั้นนําทํานสูํ “ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji market)” เป็นตลาดค๎าสํงปลา, ผัก และ ผลไม๎ ขนาดใหญํใจกลาง
กรุงโตเกียว ตลาดปลาแหํงนี้นับเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด และเป็นที่รู๎จักกันดีวําเป็นหนึ่งในตลาดปลาที่ใหญํ
ที่สุดในโลกอีกด๎วย เนื่องจากมีการซื้อขายสินค๎าทะเล ตลาดนั้นมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด
และยังเป็นแหลํงร๎านอรํอยชื่อดังของร๎านซูชิ ซาชิมิ และอาหารทะเลนานาชนิด นําทํานสูํ “ย่านชินจูกุ” ยํานแหํง
ความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ทํานจะได๎พบกับห๎างสรรพสินค๎า และร๎านขายของเป็นพันๆ ร๎าน ซึ่งจะมี
ผู๎คนนับหมื่นเดินกันขวักไขวํ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด๎วย เชิญทํานเลือกชมสินค๎ามากมาย อาทิ
เครื่องใช๎ไฟฟ้า, กล๎องถํายรูป, นาฬิกา, เสื้อผ๎า, รองเท๎าแฟชั่น และเครื่องสําอาง เป็นต๎น อิสระให๎ทํานได๎เพลิน
เพลินกับการ “เลือกชมและซือ้ ” สินค๎าตามอัธยาศัย
สมควรแกํเวลาเดินทางสูํ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเดินทางกลับ
 รับประทานอาหารค่ําแบบอิสระ เพื่อให๎ทํานได๎ใช๎เวลาอยํางคุ๎มคํา (ไมํรวมคําอาหาร)

วันทีห่ ก

สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

00.20 น.
04.50 น.

เหินฟ้าสูํเมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
เดินทางถึงเมืองไทย พร๎อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

หมายเหตุ : รายการตํางๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็นต๎น อีกทั้งโรงแรมตํางๆที่ระบุในรายการนี้อาจมีการปรับยําน และสถานที่ตั้ง ได๎ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ยังคงไว๎ซึ่งระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของเส๎นทางระหวํางการนําเที่ยวเป็นสําคัญ
โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
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เดินทาง 2 - 7 / 8 - 13 พฤษภาคม 2561
9 - 14 พฤษภาคม 2561 (วันพืชมงคล)

อัตราค่าบริการ สําหรับคณะ 30 ทํานขึ้นไป
ผู๎ใหญํ
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไมํมีเตียง
พักเดี่ยวจํายเพิ่ม (จากราคาผู๎ใหญํ)
ไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู๎ใหญํ)

49,900 บาท
47,900 บาท
45,900 บาท
6,000 บาท
-20,000 บาท

เด็กทารก อายุต่ํากวํา 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตั๋วกํอนทําการจองคํะ

เดินทาง 11 - 16 พฤษภาคม 2561 (วันพืชมงคล)
อัตราค่าบริการ สําหรับคณะ 30 ทํานขึ้นไป
ผู๎ใหญํ
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไมํมีเตียง
พักเดี่ยวจํายเพิ่ม (จากราคาผู๎ใหญํ)
ไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู๎ใหญํ)

48,900 บาท
46,900 บาท
44,900 บาท
6,000 บาท
-20,000 บาท

เด็กทารก อายุต่ํากวํา 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตั๋วกํอนทําการจองคํะ
อัตราค่าบริการนี้รวม
o ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส๎นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
o คําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการทัวร์
o คําธรรมเนียมน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บ (คํานวณ ณ วันที่ 26/12/2560)
o คําอาหาร, คําเข๎าชม และคํายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได๎ระบุไว๎ในรายการ
(JG)ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS (NO.2)6D3N(TG)
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o โรงแรมที่พักตามระบุไว๎ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห๎องละ 2 หรือ 3 ทําน)
o คําประกันอุบัติเหตุในระหวํางการเดินทาง ***ไมํคุ๎มครองเด็กอายุต่ํากวํา 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตทํานละ 2,000,000 บาท ดูแลคํารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหวํางเดินทาง
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
o น้ําดื่มที่ญี่ปุ่นทํานละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 4 วัน)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
o คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7%
o คําทําหนังสือเดินทาง / ตํอหน๎าเลํมหนังสือเดินทาง
o คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ คําโทรศัพท์, คําซักรีด, คําเครื่องดื่มในห๎องพัก และคําอาหารที่สั่งมาในห๎องพัก เป็นต๎น
o คําอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร๎านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให๎ ในรายการทัวร์
o คําน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวําสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตํอทําน)
o คําทําใบอนุญาตที่กลับเข๎าประเทศของคนตํางชาติ หรือ คนตํางด๎าว
o คําเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลับไมํพร๎อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามคําใช๎จํายกับเจ๎าหน๎าที่)
กรุณาแจ๎งอยํางน๎อย 7 วันกํอนเดินทาง พร๎อมหน๎าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
o คําธรรมเนียมน้ํามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
o คําธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
o คําวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่น ประเภททํองเที่ยวระยะสั้น (สําหรับผู๎ถือหนังสือเดินทางตํางชาติ)
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง / ชาระเงิน / การยกเลิก
o กรุณาจองทัวร์ลํวงหน๎ากํอนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท
o สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 20 วัน มิฉะนั้นถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่สํงอีเมลยืนยันแจ๎งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจาท่านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่สํงอีเมลยืนยันแจ๎งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่สํงอีเมลยืนยันแจ๎งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่สํงอีเมลยืนยันแจ๎งยกเลิก)
o เนื่องด๎วยไมํต๎องยื่นวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ จะไมํทําการเก็บเอกสารจริงใดๆ
รบกวนสํงเอกสารเป็น สาเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่นั่งที่ต้องการ, และเลขทีส่ ะสมไมล์
ควรแจ๎งพร๎อมสํารองที่นั่ง หรือ 15 วันกํอนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า)
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เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู๎รํวมเดินทางไมํถึงจํานวนที่ระบุ
o กรณีทํานมีการเดินทางด๎วยตั๋วเครื่องบินภายในประเทศต๎องรบกวนแจ๎งให๎กับเราทราบ ณ วันที่สํารองที่นั่ง หากไมํมกี ารแจ๎ง
เรื่องไว๎ จะไมํสามารถเรียกร๎องคําเสียหายที่เกิดขึ้นจากตั๋วเครื่องบินดังกลําวได๎
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บคําภาษีสนามบินทุกแหํงและภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง
o หากทํานไมํเดินทางกลับพร๎อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมํได๎ใช๎ ไมํสามารถนํามาขอคืนเงินได๎
o ในระหวํางการทํองเที่ยวนี้ หากทํานไมํใช๎บริการใดๆ ไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวน ถือวําทํานสละสิทธิ์ ไมํสามารถเรียกร๎องขอ
คืนคําบริการได๎
o คําบริการที่ทํานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได๎ชําระให๎กับบริษัทฯ ตัวแทนแตํละแหํง
แบบเหมาขาดเชํนกัน ดังนั้นหากทํานมีเหตุอันใดที่ทําให๎ทํานไมํได๎ทอํ งเที่ยวพร๎อมคณะตามรายการที่ระบุไว๎ ทํานจะขอคืน
คําบริการไมํได๎
o ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได๎ประกาศยกเว๎นวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่นให๎กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได๎ประกาศเริ่มบังคับใช๎ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักในประเทศญี่ปุ่นได๎ 15
วัน (หากผู๎ยื่นประสงค์จะพํานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทํางาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต๎องยื่นขอวีซํา
ตามปกติ)
o หากทํานถูกเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข๎า-ออกเมือง ด๎วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยูํ
นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนเงินบางสํวนหรือทั้งหมด
o หากทํานถูกปฏิเสธการเข๎า-ออกเมือง ไมํวําประเทศใดจนทําให๎ทํานไมํสามารถเดินทางตํอไปได๎ คณะทัวร์ทํานอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไมํสามารถรอทําน ณ สนามบินได๎ จําเป็นต๎องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว๎ แตํทางตัวแทนบริษัทฯ จะทําหน๎าที่
ประสานงานและเจ๎าหน๎าที่จะทําการติดตํอชํวยเหลือทํานเป็นระยะ
o บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข๎าเมืองให๎กับชาวตํางชาติ หรือ คน
ตํางด๎าวที่พํานักอยูํในประเทศไทย แตํจะทําหน๎าที่ชํวยเหลือเจรจา แตํอํานาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข๎าเมือง
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํรับผิดชอบตํอคําใช๎จํายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชํน การยกเลิกหรือลําช๎าของสายการบิน,
อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตําง ๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ
o บริษัทฯ จะทําหน๎าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร๎องคําชดใช๎จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสํงเมื่อเกิดการสูญหายของ
สัมภาระระหวํางการเดินทาง แตํจะไมํรับผิดชอบตํอการสูญหายดังกลําว
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตํางๆ ทัง้ นี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ
และคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค๎าสํวนมากเป็นสําคัญ
o เมื่อทํานตกลงชําระเงินไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนกับทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับในเงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆ แล๎ว

(JG)ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS (NO.2)6D3N(TG)

https://goo.gl/wTdUSf
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