เทียวญีปุ่ นดินแดนอาทิตย์ ย้อนอดีตสูส่ มัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ
เยือนหมู่บา้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมมรดกโลกวัดนําใส สิงมหัศจรรย์
ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ งถนนสายกานําชา ชมศาลโทริอิ ซุม้ ประตูสีแดง ที
เป็ นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น ช้อปปิ งเต็มอิมกันทีชินไชบาชิ

เดินทางเดือนธันวาคม 2560
ราคาเริม 35,900 บาท พักระดับ 3 ดาว
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครืองลําใหญ่ 337 ทีนัง
วันแรก
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
12.00 น. พร้อ มกั น ที สนามบิ น นานาชาติ ด อนเมื อ ง ชั น 3 อาคารผู โ้ ดยสารระหว่ า งประเทศ
เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าทีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวย
ความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีนัง
จัดทีนังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิรฟ์ ทังขาไปและขากลับ
(นําหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซือนําหนักเพิม ต้องเสียค่าใช้จา่ ย)
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15.20 น.
22.40 น.
พักที
วันทีสอง
เช้า

เทียง

เหิรฟ้าสู่เมืองโอซาก้า โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เทียวบินที XJ610 บริการอาหาร
และเครืองดืมบนเครือง
เดินทางถึง สนามบินคันไซ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนําท่านเดินทางสูท่ ีพกั
โรงแรม KOBE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – อิออน จัสโก้
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั นนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต นํ าชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดนําใส ทีติดรอบสุดท้าย
ของการประกวด 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดที ใหญ่และเก่าแก่ตังอยู่
บริเวณเนิ นเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตังจากพืนดิ นขึนมา
รองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึงไม่ใช้ตะปูสกั ตัว ใช้วิธีการเข้าลิม เหมือนเรือนไทย วัดนี มี
อายุเก่าแก่ยิงกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็ นทีประดิษฐานของเทพเอปิ สึ เทพเจ้า
แห่งความรํารวย มังคัง , นมัสการพระโพธิ สัตว์อวโลกิเตศวร, จากระเบี ยงแห่งนี สามารถ
ถ่ายภาพ ณ จุดทีสวยทีสุ ดในกรุ งเกี ยวโต มองเห็นวิ วทิวทัศน์ของตัวเมื องเกี ยวโตได้
งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิ สึ และเชิ ญดืมนําศักดิสิทธิสามสายอันเกิ ดขึนจาก
ธรรมชาติทีไหลมาจากเทือกเขา โดยเชือว่า สายแรก รวย สายสอง สวย-หล่อ สายสาม
แข็งแรง
จากนั นเดิ น ตามทาง สัม ผัส กับ ร้า นค้า ญี ปุ่ นตบแต่ ง ตามสมัย เอโดะ และ เลื อ กซื อ สิ น ค้า
พืนเมือง ที ระลึก เกียวกับญีปุ่ นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที ขึนชือที สุดของญี ปุ่ น มีให้ท่านได้
เลือกชิมหลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็ นไส้ถัวแดงสูตรดังเดิม, ไส้สตรอเบอร์รี, ชอคโกแลต เป็ น
ต้น หรือว่าจะเป็ นชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ทีโด่งดังทีสุดในญีปุ่ น คือ เกอิชา เป็ น
ตุ๊กตาแต่งกายด้วยชุดกิโมโนประจําชาติอย่างเต็มรูปแบบซึงควรค่าแก่เป็ นของฝากของทีระลึก
ในราคาย่อมเยาว์, เครืองเซรามิค ญีปุ่ น ทังกานํ าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของทีระลึก อีก
มากมาย นานาชนิ ด จากนันนําท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ทีสถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้า
ทีเป็ นทีนับถือยิงของประชาชนทีมาสักการะขอพร ให้มีความเป็ นอยูอ่ ุดมสมบูรณ์ของเรืองพืช
พรรณธัญญาหาร นํ าท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิงจอกที ชาวญี ปุ่ นชือว่าเป็ น ทูต
สวรรค์ ผูค้ อยนํ าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุ ษย์ ท่านจะได้ตืนตากับรูปปั นของ
เทพจิงจอก ทีมีจาํ นวนมากมาย แล้วนํ าท่านชม ศาลโทริอิ ซุม้ ประตูสีแดงทีเป็ นสัญลักษณ์
ของศาลเจ้า ที มี ม ากกว่ า ร้อ ยต้น ทอดตัว ยาวตามเส้น ทางของไหล่ เ ขาลดหลันกัน บน
เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็ นฉากของภาพยนตร์เรือง MEMORIES OF GEISHA ที
ซายูริ นางเอกของเรืองวิงลอดซุม้ ประตูเพือไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

พักที
วันทีสาม
เช้า

เทียง

นํ า ท่ า นชม วัด คิ น คะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้า งโดยโชกุ น อาชิ ค างะ โยชิ มิ สึ เพื อเป็ น
สถานทีพักผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านได้ดดั แปลงให้เป็ นวัด แต่ปราสาทเดิมได้ถกู ไฟไหม้ใน
ปี พ.ศ.2493 และสร้างขึนใหม่เมือปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิ ดด้วยทองคําเปลวอย่าง
สวยงาม ให้ท่ า นได้ดื มดํากับ ความสะอาดใสของสระนํ าที สามารถสะท้อ นให้เ ห็ น ภาพตัว
ปราสาทได้อย่างงดงาม จากนั น นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า นํ าท่านช้อปปิ ง ณ
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างฯ อิออน จัสโก้ **อิสระอาหารคําตามอัธยาศัย**
โรงแรม ROUTE INN HOTEL / NAGOYA KOUSAI HOTEL / หรือระดับเดียวกัน
-” ทีทําการเก่าเมื องทาคายาม่ า
นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่ บา้ นชิ ราคาวะโกะ
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – กิฟุ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดทีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที
สวยงาม ผูค้ นทีเป็ นมิตร นําท่านเทียวชม เมืองทาคายาม่า ทีได้ชือว่า“ลิตเติลเกียวโต เป็ น
เมืองขนาดเล็ กน่ ารักตังอยู่ในหุบเขาที ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่นํา สะพาน ตลาดเช้า และ
บรรยากาศแบบเมื อ งเกี ย วโตในอดี ต ไว้ไ ด้อ ย่า งลงตัว นํ า ท่ า นสู่ “หมู่ บ า้ นชิ ร าคาวะโกะ
หมู่บา้ นทีได้รบั เลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับ
บ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ งเป็ นแบบญีปุ่ นดังเดิม ชือนี ได้มาจากคําว่า กัสโช ซึ งแปลว่า
พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านทีหลังคาชันถึง 60 องศา มีลกั ษณะคล้ายสองมือทีพนมเข้าหา
กัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึงโครงสร้างของบ้าน
สร้างขึนโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะทีตกมาอย่าง
หนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านชมสถานทีสําคัญเมือครังอดีต ทีทําการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็ นทังทีทํางาน และ
ทีอยู่อาศัยของผูว้ ่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุน
โตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปี ทีแล้ว เป็ นทีทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที
ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึงภายในนี ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขัง
นักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที
นํ าชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึงยังคงคว ามเป็ นบ้านเมืองแบบญีปุ่ นดังเดิมอย่าง
แท้จริงเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึงเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ ารัก ๆ ทียังคง
อนุ รกั ษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เลือกซือของทีระลึกพืนเมือง
และเก็ บ เกียวบรรยากาศอัน น่ า ประทับ ใจ ไม่ว่า จะเป็ นเหล้า สาเก ซุ ป มิ โสะชิ รุ ตุ๊ ก ตาซารุ
โบะโบะ ซึงเป็ นตุ๊กตาตามความเชือของคนโบราณสมัยก่อน จากนันนําท่านเดินทางสูเ่ มืองกิฟุ
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คํา
พักที

วันทีสี
เช้า

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์ปิงย่างสไตล์ญีปุ่ นยากินิคุ
บริการเมนูเนื อและหมู คลุกเค้ากับนําซอสสไตล์ญีปุ่ น พร้อมทังของหวานแบบท่านไม่อนั
โรงแรม GUIYOKOGEN HOTEL / GIFU GRAND HOTEL / หรือระดับเดียวกัน
จากนันให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นาแร่
ํ ธรรมชาติ เชือว่าถ้าได้แช่นาแร่
ํ แล้ว จะทํา
ให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน
ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึงถือได้
ว่าเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิงใหญ่และชมนิ ทรรศการทีจัดแสดงอยูภ่ ายใน ซึงเล่า
ถึงความเป็ นมาของปราสาท รวมทังประวัติและข้าวของเครืองใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโย
โตมิ ผูม้ ีคาํ สังให้กอ่ สร้างปราสาทแห่งนี จากนัน นําท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า ท่านช้อปปิ ง
ย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ งชือดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี มีรา้ นค้าเก่าแก่ปะปนไปกับ
ร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทังสําหรับเด็ก และผูใ้ หญ่ ซึงย่านนี ถือว่าเป็ น
ย่า นแสงสี และบัน เทิ ง ชันนํ า แห่ง หนึ งของนครโอซาก้า อี ก ทังยัง มี ร า้ นอาหารทะเลขึ น ชื อ
มากมาย ซึงเสน่ หอ์ ย่างหนึ งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนี ออนซึงดัดทํา
ให้เป็ นรูปปู กุ ง้ และปลาหมึก ซึงนั กท่องเที ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็ นที ระลึก
อย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่รา้ นของตนให้ได้มากทีสุด เพือ
ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี คือ ตึกรูปเครืองหมายการค้าของ กูลิ
โกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชือดังจากญีปุ่ นนันเอง
จากนันนําท่านสู่ ริงกุ เอาท์เล็ต (Rinku Outlet) แหล่งช้อปปิ งใหญ่ใกล้กบั สนามบินคันไซ ให้
ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซือสินค้า “แบรนด์เนม” ชือดังหลากหลายและสินค้าดีราคา
พิเศษ อาทิ เครืองสําอาง, เครืองประดับ, เสือผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา,
เครืองใช้ไฟฟ้ า และยังเป็ นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญีปุ่ นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชัน
เสือผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, CynthiaRowley, Diffusione Tessile ฯลฯ
พร้อมทังเลือกซือกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะ
เลือกดูเครืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวม
ไปถึงรองเท้าแฟชัน Hush Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซือสินค้า
สําหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และสินค้าอืนๆอีกมากมาย ให้
ท่านได้เลือกช้อปปิ งตามอัธยาศัย
(อิ สระอาหารกลางวัน และอาหารคํา ตามอัธ ยาศัย เพื อความสะดวกในการช้อปปิ ง
สินค้า)
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ได้เวลาอันสมควรนําท่านสู่ สนามบินคันไซ เพือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันทีห้า
สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง
00.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เทียวบินที XJ611 บริการอาหารและ
เครืองดืมบนเครือง
04.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดียว ราคาทัวร์
เด็กไม่มีเตียง
เพิม ไม่รวมตัว
กําหนดการเดินทาง
ห้องละ
เด็กมีเตียง
ํ า (เด็กอายุตากว่
ํ า
เครืองบิน
2-3 ท่าน (เด็กอายุตากว่
12ปี )
12ปี )
01 – 05 ธันวาคม 2560
37,900
37,900
37,900
8,000 25,900
07 – 11 ธันวาคม 2560
37,900
37,900
37,900
8,000 25,900
08 – 12 ธันวาคม 2560
37,900
37,900
37,900
8,000 25,900
09 – 13 ธันวาคม 2560
37,900
37,900
37,900
8,000 25,900
14 – 18 ธันวาคม 2560
35,900
35,900
35,900
8,000 25,900
15 – 19 ธันวาคม 2560
35,900
35,900
35,900
8,000 25,900
16 – 20 ธันวาคม 2560
35,900
35,900
35,900
8,000 25,900
21 – 25 ธันวาคม 2560
43,900
43,900
43,900
10,000 33,900
22 – 26 ธันวาคม 2560
43,900
43,900
43,900
10,000 33,900
23 – 27 ธันวาคม 2560
43,900
43,900
43,900
10,000 33,900
27 – 31 ธันวาคม 2560
47,900
47,900
47,900
10,000 34,900
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561
49,900
49,900
49,900
10,000 34,900
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561
49,900
49,900
49,900
10,000 34,900
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561
49,900
49,900
49,900
10,000 34,900
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถินท่านละ 2000 เยน
/ทริป/ต่อท่าน***
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท
การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 30 ท่านขึนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา
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กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการ
คืนมัดจําทังหมด
เนื องจากทางบริษัทฯ ได้ชาํ ระค่าตัวเครืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็ นที
เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีนามั
ํ นทียังมิได้ชาํ ระ ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ 1. ตัวเมือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนืองจากเงือนไขของสายการบิน
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบั คนไทย ผูท้ ีประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศญีปุ่ น
ไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืนเอกสารใน
ขันตอนการตรวจเข้าเมือง เพือยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญีปุ่ น* ดังต่อไปนี
1. ตัวเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่ น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น
ได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม และ
อืนๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
อัตราค่าบริการนีรวม
5 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ
5 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
5 ค่านําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. 5 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
5 ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
5 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
5 ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
5 ค่ า จ้า งมั ค คุ เ ทศก์ ค อยบริ ก ารตลอดการ
เดินทาง
5 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
7 ค่าธรรมเนี ยมวีซา่ เข้าประเทศญีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซา่ เข้าประเทศญีปุ่ นให้กบั คนไทย ผูท้ ี
ประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศญีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีทีทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทําวีซ่าเพิม ท่านละ 1,700 บาท**
7 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที ระบุ เช่น ค่าทําหนั ง สื อเดิ นทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
7 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน
7 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
7 ค่าธรรมเนี ยมวีซา่ เข้าประเทศญีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซา่ เข้าประเทศญีปุ่ นให้กบั คนไทย ผูท้ ี
ประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศญีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน)
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เงือนไขการชําระค่าบริการ
โอนเงินมัดจําจํานวน 10,000 บาท เข้าบัญชีทีแจ้งไว้ ส่วนทีเหลือชําระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
ชือบัญชี นายวัฒนา วิริยะกิตติ บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกสิกรไทย
สาขา ซอยจารุรตั น์
เลขทีบัญชี 071-2-80018-6
- ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา ซอยลาซาล
เลขทีบัญชี 221-2-20230-1
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนศรีนครินทร์-เทพารักษ์ เลขทีบัญชี 226-1-24699-7
- ธนาคารกรุงไทย
สาขา เดอะโคสท์ บางนา
เลขทีบัญชี 983-7-30977-6
- ธนาคารทหารไทย
สาขา ถนนเทพารักษ์
เลขทีบัญชี 060-2-34453-3
เมือทําการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชือ-นามสกุล อายุ (เพือใช้ในการทําประกันการ
เดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที 02-748-7330
การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ตอ่ เมือมีการโอนเงินมัดจําเรียบร้อยแล้วเท่านัน
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ทีนั กท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นั กท่องเทียว
หรือเอเจนซี(ผูม้ ีชือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ งเพือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที ยวหรือเอเจนซีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที ยวหรือเอเจนซี (ผูม้ ีชือใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัทอย่างใด
อย่างหนึ งเพือทําเรืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต้องการให้นําเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระ
แล้ว ***ในกรณีทีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า
45 วัน
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการทีชําระแล้วทังหมดทังนี ทางบริษัท
จะหักค่าใช้จ่ายที ได้จ่ายจริงจากค่าบริ การที ชําระแล้วเนื องในการเตรียมการจัดการนํ าเที ยว
ให้แก่นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตัวเครืองบิน การจองทีพักฯลฯ
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3. การเดินทางทีต้องการันตีมดั จําหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา
หรือค่าบริการทังหมด
4. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปี นั นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นีสาํ หรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรื อใช้บริ การตามที ระบุ ไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่ว นหรื อ ทังหมด หรื อถูกปฏิ เสธการเข้า-ออกเมื อ งด้ว ยเหตุ ผลใดๆ ทางบริ ษัท จะไม่คื น เงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่ า น โดยจะแจ้ง ให้กับ นั ก ท่ องเที ยวหรื อเอเจนซี ทราบล่ว งหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดิ น ทาง
สําหรับประเทศทีไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีมีวีซ่า แต่หาก
ทางนักท่องเทียวทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่าที
ทางบริษัทกําหนดเพือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิ ดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชือ นามสกุ ล คํา
นําหน้าชือ เลขทีหนังสือเดินทาง และอืนๆ เพือใช้ในการจองตัวเครืองบิน ในกรณีทีนักท่องเทียวหรือ
เอเจนซีมิได้สง่ หน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ในการเปลี ยนแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสม เพื อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที เดิ นทางจริ งของประเทศที เดิ นทาง ทังนี
บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ไม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที เพิ มขึ น ของ
นั กท่องเที ยวที มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลียนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อืน เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี คํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิมขึน ในกรณี ทีมีการเปลียนแปลงอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบิ น ค่าภาษี เชือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิ น การ
เปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
JPN41935-ทัวร์ญีปุ่ น WINTER OSAKA-TAKAYAMA (5วัน3คืน) เอิรธ์ แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com 8 | P a g e

8. มัคคุเทศก์
ท พนักงาน หรือตัวแทนของทาางบริษัท ไมม่มีอาํ นาจในนการให้คาํ สัญญาใดๆๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนา
อ
ามโดยผูม้ ีอานาจของบ
ํ
ริษัทกํากับเท่านัน
ข้อแนะนํ
อ
าก่อนการเดิ
อ
นททาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนําติดตัวขึนเครืองบิน ต้องมีมีขนาดบรรจจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิ
ล ลิตร
ต่ อชิ
อ น และรววมกัน ทุ ก ชิ น ไม่ เ กิ น 1,000
1
มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยยแยกใส่ ถุง พลาสติ ก ใใสซึ งมี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนําอออกมาให้เจ้าหน้
า าทีตรวจจได้อย่างสะะดวก ณ จุดเอ็
ด กซ์เรย์ อนุ
อ ญาตให้ถถืือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน ถ้า
ั ฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต้
า
อ กระเป๋าใบใหญ่
องใส่
า
แลละฝากเจ้าหน้
ห าทีโหลดใใต้ทอ้ ง
สิงของดังกล่าวมีขนาดบรรรจุภณ
เครืรืองบินเท่านันน
2. สิงของทีมีลัลกษณะคล้า้ ยกับอาวุธ เช่น กรรไไกรตัดเล็บ มีดพก แหหนบ อุปกรณ
ณ์กีฬาฯ จะะต้องใส่กระะเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเเจ้าหน้าทีโหหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเทท่านัน
ญี ปุ่ น มี กฎหหมายห้ามนนํ าผลิตภัณฑ์
ณ ทีทํามาจจากพืช และเนื อสัตว์ททุุ กชนิ ดเข้าประเทศ เชช่น ผัก
3. ประเทศญี
ผลลไม้สด ไข่ เนื อสัตว์ ไส้ส้กรอกฯ เพือเป็ นการปปองกั
้ นโรคติติดต่อทีจะมมาจากสิงเหหล่านี หากเจ้าหน้าทีตรรวจพบ
จะต้องเสียค่าปรั
ป บในอัตรราทีสูงมาก
เอิร์รธ แทรเวลล แอนด์ ออร์
อ แกนไนนซ์เซอร์ (ใบอนุญาตปประกอบธุรกิ
ร จนําเทียววเลขที11//06694)
7993 ถนนลาซซาล แขวงบาางนา เขตบาางนา กรุงเทพฯ 102600
โทรร. 02 361 2955 แฟฟกซ์ 02 7448 7330 Hotline: 086 344 4221
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