วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
12.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สาย
การบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่นั ่ง
จัดที่นั ่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิรฟ์ ทั้งขาไปและขากลับ
(น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้ อน้ าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
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14.50 น.

เหิรฟ้ าสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ610 บริการอาหาร และเครื่องดื่ม
เครื่อง

22.40 น.
พักที่

เดินทางถึง สนามบินโอซาก้า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนาท่านเดินทางสู่ทีพกั
โรงแรม KANKU JOYTEL HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง
เช้า

นาโกย่า – ฟูชิมิ อินาริ – ปราสาททอง – วัดโทฟุคุจิ – นาโกย่าสเตชั ่น
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็ นที่นับถือยิ่งของประชาชน
ที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็ นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นาท่านสักการะ พระ
แม่โพสภ และเทพจิ้ งจอกที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็ น ทูตสวรรค์ ผูค้ อยนาข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลก
มนุ ษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้ นของเทพจิ้ งจอก ที่มีจานวนมากมาย

เที่ยง
บ่าย

บน

แล้วนาท่านชม ศาลโทริอิ ซุม้ ประตูสีแดงที่เป็ นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัว
ยาวตามเส้น ทางของไหล่ เ ขาลดหลั ่นกัน บนเส้น ทางยาวถึ ง 4 กิ โ ลเมตร และเป็ นฉากของ
ภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุม้ ประตูเพื่อไปขอพร
เทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ า นชม วัด คิ น คะคุจิ หรื อ ปราสาททอง สร้า ง
โดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็ นสถานที่พักผ่อน
ต่ อ มาบุ ต รชายของท่ า นได้ดั ด แปลงให้เ ป็ นวัด แต่
ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.2493 และสร้าง
ขึ้ นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิ ดด้วย
ทองคาเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ดื่มดา่ กับความ
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พักที่

สะอาดใสของสระน้ าที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม
จากนั้ นนาท่านเดิ นทางสู่ วัดโทฟุคุจิ เป็ นวัดใน
นิ กายเซน สร้างขึ้ นใน ค.ศ.1236 ตามคาสัง่ ของ
ขุนนาง ผูย้ ิ่งใหญ่ในสมัยคามาคุระ ชื่อวัด วัดโทฟุ
คุจิ ได้มาจาก 2 วัดในเมืองนารา ตัววัดเคยถูกไฟ
ไหม้ได้รบั ความเสียหายถึง 3 ครั้ง ในช่วงปี ค.ศ.
1316 – 1336 และได้มีการสร้างขึ้ นใหม่ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 15 ในสมัยนั้ นเป็ นวัดที่ยิ่งใหญ่
1 ใน 5 ของเมืองเกียวโต ภายในวัดขึ้ นชื่อว่าเป็ นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามแห่งหนึ่ งในเกียวโต
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ นาโกย่า สเตชั ่น ศูนย์กลางการคมนาคมทางรถไฟที่สาคัญของเมืองและ
ภูมิภาค Chubu อีกทั้งยังเป็ นจุดเชื่อมต่อในการเดินทางไปยังจังหวัดหรือภูมิภาคอื่นๆ เพราะที่นี่เป็ น
ศูนย์รวมสถานี รถไฟ JR, รถไฟใต้ดิน และรถไฟด่วนชินคันเซ็นเอาไว้ดว้ ยกัน สถานี นาย่า สเตชัน่ จึง
เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมที่สาคัญมากเลยทีเดียว ที่ช้นั ใต้ดินของสถานี นาโกย่ายังมีแหล่งช้อปปิ้ งขนาด
ใหญ่อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็ นร้านขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ รองเท้า กระเป๋า อุ ปกรณ์เดิ นป่ า ร้านขายของฝาก
ร้านอาหารมากมาย เช่น ร้านข้าวหน้าปลาไหล ร้านปี กไก่ทอด ร้านซูชิ (อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้ อสินค้า) สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั
โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม
เช้า

ศาลเจ้าโอสึคนั นง – ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ – โทคิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโอสึคนั นง เป็ นหนึ่ งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
และเป็ นวัดประจาตระกูลโอดะ นอกจากนี้ ยังมีวดั บันโชจิซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยู่เมื่อครั้งเป็ นตัว
ประกัน อันเป็ นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่ งของย่านโอสึ OSU เป็ นเมืองที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์
และวัฒ นธรรมสมัย ใหม่ และยังเป็ นจุดท่องเที่ ย วยอดฮิ ตที่ สุดของนาโกย่า ซึ่ งนอกจากคนญี่ ปุ่นแล้ว
นักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเช่นกัน ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ทานอาหาร และชม
วัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิ่มที่ยา่ นร้านค้า

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโอบาระ ให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์ใหม่ กับบรรยากาศที่หาชมได้
ยาก กับซากุระที่เบ่งบานแย้มกลีบสีขาวอมชมพู สลับกับใบไม้แดงของเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี ซึ่ง
หาชมได้ยากมาก ต้นกาเนิ ดของซากุระหน้าหนาวในโอบาระนี้ มาจากคุณหมอเกนซากิ ฟูจิโมะโตะ ได้
นาชิคิซากุระมาลองปลูกตั้งแต่ตน้ ยุคปี 1900 จนได้ตน้ แม่พนั ธุแ์ ละขยายพันธุไ์ ปทัว่ บริเวณ ปั จจุบนั มี
ต้นซากุระมากกว่า 10,000 ต้น ซึ่งจะหาชมได้เฉพาะแค่เดือนพฤศจิกายนเท่านั้น อิสระให้ท่านได้เก็บ
ภาพประทับใจกับสีสนั ของซากุระ และใบไม้เปลี่ยนสี (ทั้งนี้ ทั้งนั้นซากุระจะบานหรือไม่ ขึ้ นอยู่กบั สภาพ
อากาศ แต่โดยปกติจะเริ่มบานช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี )

พักที่
วันที่สี่
เช้า

จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งสินค้าแบรนเนมที่ โทคิพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต เป็ นพื้ นที่ชอ้ ปปิ้ งเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่
มีรา้ นค้าของแบรนด์ช้นั นาและแบรนด์ทอ้ งถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland,
Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย สามารถช้อปปิ้ ง
ได้ครบทั้งผูห้ ญิง ผูช้ าย และเด็กเล็ก ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสาอางค์ โดยแต่ละร้านก็
จะมีโปรโมชัน่ ส่วนลดมากมาย อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ ฟรี - ช้อปปิ้ งชินไซบาชิ – อิออน - สนามบินคันไซ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอ
ซาก้า (ไม่ ร วมค่า เข้า ปราสาท) ซึ่ งถื อ ได้ว่าเป็ น
สัญ ลัก ษณ์ข องเมื อ ง สัม ผั ส ความยิ่ ง ใหญ่ แ ละชม
นิ ท รรศการที่ จัด แสดงอยู่ภ ายใน ซึ่ งเล่ า ถึ ง ความ
เป็ นมาของปราสาท รวมทั้ง ประวัติ แ ละข้า วของ
เครื่ อ งใช้ ต่ า งๆของโชกุ น ฮิ เ ดโยชิ โ ตโยโตมิ ผู ้มี
คาสัง่ ให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้
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จากนั้ น นาท่ า นเดิ น ทางสู่เ มือ งโอซาก้า จากนั้ น นาท่ า นช้อปปิ้ งสิ น ค้า เครื่ องสาอางค์ อาหารเสริ ม
เครื่องประดับคุณภาพดี ที่รา้ นค้าปลอดภาษี ดิวตี้ ฟรี ย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของนคร โอ
ซาก้า ภายในย่านนี้ มีรา้ นค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับ
ร้า นค้า อั น ทั น สมั ย และสิ น ค้า หลากหลาย
รูปแบบทั้งสาหรับเด็ ก และผูใ้ หญ่ ซึ่ งย่านนี้ ถื อ
ว่าเป็ นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนาแห่งหนึ่ งของ
นครโอซาก้า อีกทั้งยังมีรา้ นอาหารทะเลขึ้ นชื่อ
มากมาย ซึ่ ง เสน่ ห์อ ย่ า งหนึ่ งคื อ ทุ ก ร้ า นจะ
ประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนี ออนซึ่ ง
ดัดทาให้เป็ นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็ นที่ระลึกอย่าง
มาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่ นให้แก่รา้ นของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้า
มาใช้บริการ สัญลักษณ์เ ด่นของย่านนี้ คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดัง
จากญี่ปุ่นนัน่ เอง
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ให้ท่านได้เลือกทาน หรือ
เลือกซื้ อสินค้าที่ เป็ นแบรนด์ญีปุ่น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ ร้าน 100 เยน และ สินค้าอื่นๆ อีก
มากมายให้ท่านได้เลือกสรรก่อนกลับ
(อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ งสินค้า) ได้เวลา
อันสมควรนาท่านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่หา้
00.10 น.
04.00 น.

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
เหิรฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
****************************************

** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่ เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ว่า
ด้วยกรณี ใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่ าทางบริษัทได้ทาการจ่ายค่าตั ๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่าน
ข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
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อัตราค่าบริการ **บริการน้ าดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการท่องเที่ยว**
กาหนดการเดินทาง
16 – 20 พฤศจิกายน 2561
17 – 21 พฤศจิกายน 2561
20 – 24 พฤศจิกายน 2561
21 – 25 พฤศจิกายน 2561
22 – 26 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561
24 – 28 พฤศจิกายน 2561
25 – 29 พฤศจิกายน 2561

ผูใ้ หญ่หอ้ งละ
2-3 ท่าน
27,999
27,999
26,999
28,999
27,999
27,999
27,999
25,999

พักเดี่ยวเพิ่ม
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

ราคาทัวร์ไม่รวมตั ๋ว
เครื่องบิน
18,999
18,999
17,999
19,999
18,999
18,999
18,999
16,999

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท หากมี การยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจา
ทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็ นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษี
น้ ามันที่ยงั มิได้ชาระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชาระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ
1.
ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิง่ ที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พานักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะ
พานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผูเ้ ดินทางจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าทาหนั งสือเดิ นทาง ค่าโทรศัพ ท์ ค่าโทรศัพท์ท างไกล ค่า
อินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะ
พานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่ ทางบัญชี

1. นายพิสิฐเวท ตัง้ ตระการ และ/หรือ นายณัฏฐวีร ์ อมาตยกุล
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา สุรวงษ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 064-2-34250-9
2. ชื่อบัญชี นายพิสิฐเวท ตัง้ ตระการ และ นางสาวกาญจนา วรนิติเยาวภา
ธ. กสิกรไทย สาขา สานักงานสีลม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 789-2-33742-4
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดิ นทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่
(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่าง
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2.

3.
4.

5.

หนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์
ไม่วา่ กรณีใดๆ
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่อง
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระ
เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
ค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight
กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระ
ค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรา
ยินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล คานาหน้าชื่ อ
เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสม เพื่ อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดิ นทางจริ งของประเทศที่ เดิ นทาง ทั้งนี้ บริษั ท จะคานึ งถึ งความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้ นของนั กท่องเที่ ยวที่มิได้
เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภั ยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ ความ
158 SURAWONG RD., SIPRAYA, BANGRAK. BANGKOK TEL : 02-266-2900 FAX : 02-266-7526 E-MAIL : SALEANNALUXX@GMAIL.COM

เจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุ เทศก์ พนั ก งาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มี อานาจในการให้คาสัญ ญาใดๆ แทนบริษั ท เว้นแต่ มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และ
รวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่เ กิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ งมี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และสามารถน าออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิ นเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่
เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน
อัตราที่สงู มาก
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