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บินตรง ลงนาโกย่า ด้วยสายการบิน THAI LION AIR  
ฟรี !! อาหารร้อนบนเครื่อง ไป-กลับ และ น ําหนักกระเป๋า 20 กิโลกรมัต่อท่าน 

เยือนเมืองนาโกย่า ศาลเจ้าโอสึคันนง แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ  
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  สายอัลไพนท์าเทยาม่า เขาทาเทยามา่ กําแพงหมิะเขื่อนคุโรเบะ 

ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก) เมอืงโบราณคามิซนัโนมาชิ หอคอยนาโกย่า 

ช้อปปิ้ง DUTY FREE ย่าน SAKAE และ JAZZ DREAM OUTLET 
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หากท่านมีความจําเป็นจะต้องซื อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อ
ยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทําการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื อต๋ัวเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทาง
ได้ อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเทีย่วบนิ การล่าช้าของสายการบิน การ
ยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการความ
คุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั นเหตุผลเหล่านี  อยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั งสิ น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ๊ปป
ระมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ศาลเจ้าโอสึคันนง แหล่งช้อปป้ิงย่าน

โอสึ 

04.30 น. คณะพร๎อมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) พบเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ คอยให๎การต๎อนรับและอํานวยความสะดวกตลอด

ขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน๎าทัวร์ให๎คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร๎อมกํอนออกเดินทาง 
07.45 น. ออกเดินทางสูํ สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่าประเทศญ่ีปุ่น โดยสายบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ 

SL310 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจดัที่นั่งของกรุ๊ป ไม่สามารถรีเควสหรือเลือกที่นั่งได ้และทางสายการบินเป็นผู้กําหนด 

ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได ้*** 
15.45 น.   เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา 
 

** สําคัญมาก !! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก  
ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ ** 

น ้าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัมต่อ

ท่าน 
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นําทํานเดินทางสูํ ศาลเจ้าโอสึคันนง เป็นหนึ่งในสามของศาลเจ๎าบูชาเจ๎าแมํกวนอิมที่ใหญํที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นวัด

ประจําตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยังมีวัดบันโชจิ ซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยูํเมื่อครั้งเป็นตัวประกัน อันเป็น

ประวัติศาสตร์หน๎าหนึ่งของยํานโอสึ โอสึเป็นเมืองที่ผสมผสานระหวํางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหมํ และยัง

เป็นจุดทํองเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกยํา ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นแล๎ว นักทํองเที่ยวตํางชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเชํนกัน  

 

 

 

 

 

 

 
ทํานจะได๎เพลิดเพลินกับการช๎อปปิ้ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอยํางเต็มอิ่ มที่ยํานร๎านค๎า หลังจากขอพร

จากเจ๎าแมํกวนอิมเรียบร๎อยให๎ทํานเพลิดเพลินกับสินค๎าราคาสุดประหยัด ณ ย่านการค้าโอสึ ซึ่งอยูํบริเวณด๎านข๎าง

ของวัดแหํงน้ีนั่นเอง  

ค่ํา  อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

พักที่โรงแรม HASHIMA GIFU HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 2  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สายอัลไพน์ทาเทยาม่า-เขาทาเทยาม่า-กําแพงหิมะเขื่อนคุโรเบะ (เส้นทางสายโร

แมนติก เจแปนแอลป์)  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทํานเดินทางสูํ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ๎านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท๎ดั้งเดิม และยังได๎รับเลือก

จากองค์การยูเนสโกให๎เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสร๎างของบ๎านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในชํวง

ฤดูหนาวได๎ดี และรูปรํางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ๎า จึงเรียกหมูํบ๎านสไตล์นี้วํา “กัสโช” และมีผู๎คน

จากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตํละปีไมํต่ํากวํา 680,000 คน เลยทีเดียว 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทํานสัมผัสใกล๎ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเส๎นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโร เบะ ซึ่งเป็นสํวน

หนึ่งของเจแปนแอลป์ นําทํานชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟ

ฟูจิ และยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแตํสมัยโบราณ ให๎ทํานได๎เก็บภาพทิวทัศน์อัน

สวยงามนําประทับใจจากยอดเขาทาเทยามํา ซึ่งในวันที่ท๎องฟ้าโปรํง สามารถมอง เห็นได๎ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และให๎ทุก

ทํานได๎เดินบนเส๎นทางที่สองข๎างทางเป็น กําแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) เป็นที่ทราบกันดีวํา เส๎นทางแอลป์ทา

เตยามะคุโรเบะเปรียบเป็น“หลังคาของญี่ปุ่น” ซึ่งเป็นเส๎นทางทะลุผํานเขาทาเตยามะ แอลป์ญี่ปุ่นอันยิ่งใหญํ สูงจาก

ระดับน้ําทะเล 2400 เมตร ที่สามารถข๎ามผํานจากจังหวัดโทยามําไปจังหวัดนากาโนํโดยการนั่งยานพาหนะชนิดตําง ๆ 

เจแปนแอลป์จะกลายเป็นถนนหิมะที่ “ถูกแกะให๎ผําน”ได๎โดยตลอดอยํางแท๎จริง ไมํมีสถานที่ใดที่จะสัมผัส

ประสบการณ์เชํนนี้ได๎อีกแล๎ว ผู๎คนจํานวนมากจากทุกมุมโลกล๎วนรู๎สึกประทับใจอยํางมากมายกับความสูง 18 เมตร
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ของกําแพงหิมะ เมื่อมองไกล ๆ จากรถบัสด๎านบน เป็นท๎องฟ้าสีคราม,มองระหวํางแนวกําแพงหิมะเป็นภูเขาฉาบหิมะ

สีขาวจัดมากมาย รวมทั้งเมื่อเดินเลํนกลางทุํงหิมะที่เห็นสุดลูกหูลูกตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่โรงแรม TSUGAIKE KOGEN  HOTEL หรือระดับเดียวกัน  

 

วันที่ 3 ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก)-เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ-ช้อปป้ิงซาคาเอะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทํานเดินทางสูํ ปราสาทมัตสึโมโตะ(Matsumoto Castle) ให้ท่านชมและถ่ายรูปด้านนอก ซึ่งตั้งอยูํที่เมือง

มัตสึโมโตะ ภายในจังหวัดนากาโนํ นับวําเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่ปังมากๆของเมืองแหํงนี้ แถมยังเป็น  1 ใน 12 ปราสาท

ดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่นอีกด๎วย ซึ่งหาได๎ยากในญี่ปุ่นที่จะได๎ดูปราสาทแบบ

ดั้งเดิมจริงๆ เพราะสํวนมากจะถูกทําลายในชํวงยุคหนึ่งมากํอนเกือบทั้งนั้น เหลือไมํกี่ที่เทํานั้นที่จะคงสภาพดั้งเดิมได๎ 

อีกทั้งตัวปราสาทเองยังโดดเดเดํนมีเอกลักษณ์แปลกตาจากที่อื่นด๎วยปราสาทแหํงนี้ถูกสร๎างขึ้นในปี ค.ศ. 1592-1614 
จากความที่สร๎างอยูํบนพื้นที่ราบ จึงอีกชื่อเรียกหนึ่งในภาษาญี่ปุ่นวํา ฮิราจิโระ ความปังเรื่องสถาปัตยกรรมการสร๎าง

นั้นประการแรกจะเป็นมีหอคอยและป้อมปืนเชื่อมตํอกับโครงสร๎างอาคารหลัก รวมทั้งภายในตกแตํงด๎วยไม๎ 

https://www.talonjapan.com/japan-original-castle/
https://www.talonjapan.com/japan-original-castle/
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทํานเดินทางสูํ เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ ซึ่งบริเวณนี้ได๎ถูกพัฒนาให๎เป็นเมืองการค๎า และร๎านค๎าชายคาบ๎าน

บนถนนเกําแกํแหํงนี้ พื้นที่ทั้งหมดได๎รับเลือกให๎เป็นเขตติดตํอทางวัฒนธรรมที่สําคัญ มีคลองไหลผํานชายคาของบ๎าน

พํอค๎าด๎วยหน๎าตํางที่เป็นตารางและโรงเก็บสาเกจํานวนมาก ทางเข๎าตกแตํงด๎วยลูกบอลของใบสน มีสัญลักษณ์เกําแกํ

มากมายในร๎านจําหนํายสาเกและTakayama อีกทั้งยังมีร๎านค๎าที่คุณสามารถชิมไวน์และสาเก รวมถึงร๎านจําหนําย

สตูเน้ือวัวที่คุณสามารถรับประทานขณะเดินไปด๎วย สําหรับของที่ระลึก คุณสามารถซื้อSarubobo ตุ๏กตาลูกลิง ซึ่งมี

หลากหลายชนิดเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร๎าย ดังน้ันคุณสามารถซื่อมันเพื่อความโชคดีเมื่อคุณมาที่นี่ 

นําทํานสูํ DUTY FREE ชอปปิ้งสินค๎าปลอดภาษีตํางๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เมืองนาโกยํา 

เดินทางสูํ ย่านการค้าซาคาเอะ ให๎ทํานได๎อิสระเพลิดเพลินกับการช๎อปปิ้ง มีร๎านรวงประมาณ 1100 ร๎าน โดยยํานนี้

จะมีห๎างดังเชํน PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, ร๎าน 100 เยน พร๎อมทั้ง

ร๎านขายเสื้อผ๎า รองเท๎า พร๎อมทั้งยังมีร๎านอาหารหลากหลายชนิดให๎ได๎เลือกซื้อเลือกทานอีกด๎วย 
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ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

พักที่โรงแรม NAGOYA  HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
 (ท่านสามารถเลือกซ้ือทัวรเ์สริมไปชมเทศกาลไฟอลังการ Nabanano Sato winter  Illumination) 

สําหรับท่านที่ต้องการเข้าชมงานประดับไฟสุดอลังการของญ่ีปุ่น Nabanano sato Illumination ชําระเพิ่ม

ท่านละ 2500 เยน (ไม่รวมค่าเดินทาง) โดย Nabana No Sato (なばなの里) เป็นธีมพาร์คสวนดอกไม๎ซึ่ง

ตั้ งอยูํ ใน  Nagashima Resort เมืองคุวานะ (Kuwana) ของจังหวัดมิเอะ (Mie) ในภูมิภาคคันไซ 

(Kansai) นักทํองเที่ยวสามารถเดินทางมาได๎อยํางสะดวกจากเมืองนาโกย่า (Nagoya) และเทศกาลไฟนี้เป็นแหลํง

ทํองเที่ยวยอดนิยมของคนที่มาเที่ยวเมืองนาโกยําการเดินทางมา Nabana No Sato จากนาโกยํา 

 นั่งรถบัสจาก Meitetsu Bus Center (อยูํใกลก๎ับสถานี Nagoya) มาลงที่ปา้ย Nabana No Sato (ใช๎เวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที) 

 นั่งรถไฟสาย Kintetsu จากสถานี Nagoya มาลงที่สถาน ีNagashima (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) และตอํรถ

บัสมาลงที่ Nabana No Sato (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) 

(เทศกาลไฟจะมีระยะเวลาจัดงาน : 20 ตุลาคม 2018 – 6 พฤษภาคม 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.japankakkoii.com/japan-travel/review-nabana-no-sato/
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วันที่ 4 ถ่ายรูปคู่กับหอคอยนาโกย่า-JAZZ DREAM OUTLET - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า-สนามบิน

ดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําทํานแวะถํายรูปกับหอคอยนาโกยํา หอคอยนาโกย่าทีวีทาวเวอร์ตั้งอยูํในบริเวณสวน Hisaya Odori Park เป็น

หอคอยสํงสัญญาณโทรทัศน์ที่เกําแกํที่สุดของญี่ปุ่น สร๎างเสร็จในปี ค.ศ. 1954 มีความสูงทั้งสิ้น 180 เมตร (ไม่รวม

ค่าขึ้นหอคอย) จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ JAZZ DREAM OUTLET ตั้งอยูํในนากาชิมะ เขตคุวะนะ จังหวัดมิ

เอะ ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที หรือจะตํอรถบัสกับรถไฟใต๎ดินก็ได๎ ใช๎เวลาประมาณ 50 นาทีเชํนกัน ที่นี่

นับได๎วําเป็นเอาท์เล็ทที ่มีขนาดใหญ่ที ่สุดของญี่ปุ ่น  สินค๎าที่นี่

จําหนํายในราคาที่ลด 40 – 70% จากราคาปกติ ที่นี่มีศูนย์อาหารและ

ลานกิจกรรมอยูํหลายจุดเหมือนกับเป็นธีมพาร์คแหํงหนึ่ง ให้ท่านได้

เพลิดเพลินกับการช๎อปปิ้งอยํางจุใจ 

เที่ยง         อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 สมควรแกํเวลานําทานเดินทางสูํชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกยํา 
17.15 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 311  

*** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง *** 
21.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 
 
 
 

 

สาํค ั                                                                                         
                                                                                 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

                                                                                         
                                                                                                   
                                

 

                                                                                         
                                                                                                      

 
 

https://matcha-jp.com/th/3197
https://matcha-jp.com/th/3197
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อัตราค่าบรกิารทวัร ์
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(ไม่เสริมเตียงพกัรวมกบั

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

เดินทางท่านเดียว/ 
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

15-18 เมษายน 2562 32,999 7,000 8,900 
18-21 เมษายน 2562 27,999 7,000 8,900 
19-22 เมษายน 2562 27,999 7,000 8,900 
21-24 เมษายน 2562 27,999 7,000 8,900 
22-25 เมษายน 2562 27,999 7,000 8,900 
26-29 เมษายน 2562 29,999 7,000 8,900 
09-12 พฤษภาคม 2562 29,999 7,000 8,900 
10-13 พฤษภาคม 2562 28,999 7,000 8,900 
12-15 พฤษภาคม 2562 28,999 7,000 8,900 

13-16 พฤษภาคม 2562 27,999 7,000 8,900 
19-22 พฤษภาคม 2562 28,999 7,000 8,900 

20-23 พฤษภาคม 2562 27,999 7,000 8,900 

26-29 พฤษภาคม 2562 28,999 7,000 8,900 

27-30 พฤษภาคม 2562 24,999 7,000 8,900 

31-03 มิถุนายน 2562 27,999 7,000 8,900 
06-09 มิถุนายน 2562 27,999 7,000 8,900 
07-10 มิถุนายน 2562 27,999 7,000 8,900 
13-16 มิถุนายน 2562 27,999 7,000 8,900 
14-17 มิถุนายน 2562 27,999 7,000 8,900 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ **  
ราคาทวัร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกด์ทอ้งถิ่น (ถ้ามี)ท่านละ 2,000 บาท/ทริป  (ชําระที่สนามบินดอนเมืองใน

วันเช็คอิน)(ค่าทิปหัวหน้าทัวรแ์ล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน) 
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อัตราค่าบริการรวม 
 คําตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คําที่พักห๎องคูํ (2-3 ทําน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทํา (พัก 2-3 ทําน/ห๎อง)  

 คําอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คําเข๎าชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คํารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 
 คําประกันอุบัติเหตุในระหวํางการเดินทาง วงประกันทํานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คําใช๎จํายสํวนตัวของผู๎เดินทาง อาทิ คําทําหนังสือเดินทาง คําโทรศัพท์ คําอาหาร เครื่องดื่ม คําซักรีด    คํามินิบาร์ในห๎องและ

คําพาหนะตํางๆ ที่มิได๎ระบุในรายการ 
 คําธรรมเนียมวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให๎กลับมายื่นร๎องขอวีซําอีกครั้ง (เนื่องจากทางญ่ีปุ่นได๎ประกาศยกเว๎นการยื่น

วีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่นให๎กับคนไทยสําหรับผู๎ที่ประสงค์พํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไมํเกิน 15 วัน) 
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให๎ยื่นวีซําตามเดิม ผู๎เดินทางจะต๎องจํายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่นร๎องขอวีซํา 
 คําธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวําที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญํเกินขนาดมาตรฐาน 
 คําภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได๎ออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว 
 คําน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น(ถ้ามี) ท่านละ 2,000 บาท/ทริป ช าระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่

ความพึงพอใจของท่าน) 
 ภาษีมูลคําเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จําย 3 % (กรณีต๎องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี) 

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

 กรุณาจองลํวงหน๎าอยํางน๎อย 30 วันกํอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 บาท พร๎อมกับเตรียมเอกสารสํงให๎

เรียบร๎อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแล๎ว 
 การชําระคําทัวร์สํวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกํอนเดินทางไมํน๎อยกวํา 30 วัน ทํานควรจัดเตรียมคําทัวร์ให๎เรียบร๎อยกํอน

กําหนด เนื่องจากทางบริษัทต๎องสํารองคําใช๎จํายในสํวนของคําที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวําทํานยกเลิกการเดินทาง

โดยอัตโนมัติ 
 หากทํานที่ต๎องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค๎าอยูํตํางจังหวัด) ให๎ทํานติดตํอเจ๎าหน๎าที่ กํอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตร

โดยสารโดยมิแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลําช๎าของสายการบินระหวํางประเทศ 
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 หากในคณะของทํานมีผู๎ต๎องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู๎สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมํสะดวกในการเดินทางทํองเที่ยวใน

ระยะเวลาเกินกวํา 4 - 5 ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูํ

คณะ หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมํสามารถยกเลิกได๎ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตํสามารถเปลี่ยนชื่อผู๎เดินทางได๎ตามกําหนดของแตํละสาย

การบินกํอน 7 วันของการเดินทาง) 
 

หมายเหตุ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ในกรณีนี้

บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์

นี้ เม่ือเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือ

ความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ  เป็น

ต้น 
 
บริการเพิ่มเติม Wifi เล่นเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป 
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ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตัว๋เครือ่งบิน 

ในการเดินทางเป็นหมูํคณะ ผู๎โดยสารจะตอ๎งเดินทางไป-กลับพร๎อมกัน หากตอ๎งการเลือ่นวนัเดินทางกลับ ทาํนจะต๎องชําระคาํใช๎จาํย

สํวนตํางที่สายการบิน และบรษิัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๏ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก๎ําหนด ซึ่งทางบรษิทัฯ ไมํสามารถ

เข๎าไปแทรกแซงได ๎

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่า

จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการ

มีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให๎) 

2. สิ่งที่ยืนยันวําทํานสามารถรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้นในระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่นได๎ (เชํน เงินสด บัตรเครดิต เป็น

ต๎น) 

3. ชื่อ ที่อยูํ และหมายเลขติดตํอในระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให๎) 

4. กําหนดการเดินทางระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให๎) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต๎องมีอายุการใช๎งานเหลืออยูํ ไมํต่ํากวํา 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต๎องไมํเป็นสิ่งที่ขัดตํอกฎหมายและเข๎าขํายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเข๎าประเทศ จะต๎องระบุระยะเวลาการพํานักไมํเกิน 15 วัน 

4. เป็นผู๎ที่ไมํมีประวัติการถูกสํงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได๎อยูํในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ และไมํเข๎าขําย

คุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ 

 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้าและบริษัท 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคําบริการขึ้นในกรณีที่มีผู๎รํวมคณะไมํถึง 30 ทําน  

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคําน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าอันเนื่องจากสาเหตุตํางๆ  
 บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลําช๎าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท๎วง, การนัดหยุดงาน, การ

กํอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
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 บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทําน , เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทํองเที่ยวเอง  
 เมื่อทํานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆ 

ทั้งหมด 
 กรณีที่ทํานเป็นอิสลาม ไมํทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ๎อาหารบางประเภท กรุณาแจ๎งเจ๎าหน๎าที่เป็นกรณีพิเศษ 
 รายการนี้เป็นเพียงข๎อเสนอที่ต๎องได๎รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได๎สํารองโรงแรมที่พักในตํางประเทศเรียบร๎อย

แล๎ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล๎เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
 การจัดการเรื่องห๎องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห๎องให๎กับกรุ๏ปที่เข๎าพัก  โดยมีห๎องพักสําหรับผู๎สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได๎ โดย

อาจจะขอเปลี่ยนห๎องได๎ตามความประสงค์ของผู๎ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับความพร๎อมให๎บริการของโรงแรม และไมํสามารถรับประกันได๎   

 กรณีผู๎เดินทางต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชํน ใช๎วีลแชร์ กรุณาแจ๎งบริษัทฯ อยํางน๎อย 7 วันกํอนการเดินทาง มิฉะนั้น

บริษัทฯไมํสามารถจัดการได๎ลํวงหน๎าได๎  
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู๎จัด ไมํมีสิทธิในการให๎คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู๎จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู๎มีอํานาจ

ของผู๎จัดกํากับเทํานั้น 
 ผู๎จัดจะไมํรับผดิชอบและไมํสามารถคนืคําใช๎จํายตํางๆ ได๎เนื่องจากเป็นการเหมาจํายกับตัวแทนตํางๆ ในกรณีที่ผู๎เดินทางไมํผํานการ

พิจารณาในการตรวจคนเข๎าเมือง-ออกเมือง ไมํวําจะเป็นกองตรวจคนเข๎าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทํองเที่ยว 

อันเนื่องมาจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข๎าออกเมือง เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง หรือ การถูกปฏิเสธใน

กรณีอื่น ๆ  
 กรณีต๎องการพักแบบ 3 ทําน ตํอห๎องหรือห๎องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห๎อง Triple ไมํเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห๎อง

ให๎เป็นแบบ แยก 2 ห๎อง คือ 1 ห๎องพักคูํ และ 1 ห๎องพักเด่ียว โดยไมํคําใช๎จํายเพิ่ม  
 สภาพการจลาจรในชํวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให๎เวลาในการ

ทํองเที่ยวและ ช๎อปปิ้งแตํละสถานที่น๎อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ

รํวมมือจากผู๎เดินทางในบางครั้งที่ต๎องเรํงรีบ เพื่อให๎ได๎ทํองเที่ยวตามโปรแกรม 
 เน่ืองจากการเดินทางทํองเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชําระแบบเหมาจํายขาดกับบริษัทตัวแทนในตํางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ 

ไมํสามารถขอรับเงินคืนได๎ในบริการบางสํวน หรือ สํวนใดสํวนหนึ่งที่ทํานไมํต๎องการได๎รับบริการ หากระหวํางเดินทาง สถานที่

ทํองเที่ยวใดที่ไมํสามารถเข๎าชมได๎ ไมํวําด๎วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมํสามารถคืนคําใช๎จํายไมํวําสํวนใดสํวน

หนึ่งให๎ทําน เน่ืองจากทางบริษัทได๎ทําการจองและถูกเก็บคําใช๎จํายแบบเหมาจํายไปลํวงหน๎าทั้งหมดแล๎ว 

 บริการน้ําดื่มทํานวันละ 1 ขวด ตํอคนตํอวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัสนํา

เที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให๎บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได๎ โดยมัคคุเทศก์และ

คนขับจะเป็นผู๎บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนเวลาทํองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
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 กรณีพาสปอร์ตตํางชาติที่ต๎องการเดินทางไปกับทัวร์ **ผู๎เดินทางต๎องดําเนินการเช็คเรื่องการทําวีซําในการเข๎าประเทศญี่ปุ่นด๎วย

ตนเอง และหากมีคําใช๎จํายเพิ่มเติมผู๎เดินทางต๎องรับผิดชอบในสํวนนั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผู๎เดินทางไมํได๎ขอวีซํา จะถือวําเป็น

ความผิดของผู๎เดินทางเองและจะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายตํางๆ 
 กรณีที่ทํานถูกปฎิเสธการเดินทางเข๎าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมํสามารถคืน

เงินคําทัวร์ที่ทํานชําระเรียบร๎อยแล๎วไมํวําสํวนใดสํวนหนึ่ง 

 หากวันเดินทาง เจ๎าหน๎าที่สายการบิน หรือ ดํานตรวจคนออก และ เข๎าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของทํานชํารุดแม๎เพียงเล็กน๎อย เชํน เปียกน้ํา ขาดไปหน๎าใดหน๎าหนึ่ง มีหน๎าใดหน๎าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน๎าใดหน๎า

หนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวํางสันของเลํมหนังสือเดินทาง เป็นต๎น ไมํวํากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ๎าหน๎าที่ดําน

ตรวจคนออก และ เข๎าเมือง มีสิทธิ์ไมํอนุญาตให๎ทํานเดินทางตํอไปได๎ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทํานให๎

อยูํในสภาพดีอยูํตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตํอกรมการกงสุลกระทรวงการตํางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทาง

ฉบับใหมํ โดยใช๎ฉบับเกําไปอ๎างอิง และ ยืนยันด๎วย พร๎อมกับแจ๎งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข๎อมูลหนังสือ

เดินทาง หากทํานได๎สํงเอกสารมาที่บริษัทเรียบร๎อยแล๎ว กรณีที่ยังไมํออกบัตรโดยสาร ทํานสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ไมํมีคําใช๎จําย 

แตํหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบร๎อยแล๎ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดย

สํวนใหญํต๋ัวเครื่องบินแบบกรุ๏ปจะออกกํอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึน้อยูํกับกระบวนการและขั้นตอนของแตํละคณะ 

 กรณีที่ทํานไมํผํานดํานตรวจคนออก หรือ เข๎าเมือง (ห๎ามไมํให๎เดินทางตํอ ไมํวํากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

คําใช๎จํายให๎ไมํวําสํวนใดสํวนหนึ่งทั้งสิ้น 

 

*เมื่อท่านชําระเงินค่าทวัร์ให้กับทางบริษทัฯแลว้ทางบริษัทฯ  

จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว* 

 

 

 

 
 

 

 


