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วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  

 
21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ R เพื่อ

เตรียมตัวเดินทาง และผ่านข้ันตอนการเช็คอิน 
 

วันที่สอง นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทําการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ- 
ปราสาทมัตสึโมโต้ 

 
00.25 น. เหิรฟ้าสูํ สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ JL 738 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 

 
 
08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมือง  นําทํานเดินทางสูํ เมืองทาคายาม่า 

จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด๎วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู๎คนที่เป็นมิตร นําทํานเที่ยวชม เมืองทาคายาม่า ที่ได๎

ชื่อวํา“ลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กนํารักตั้งอยูํในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ๎า แมํน้ํา สะพาน ตลาดเช๎า และ

บรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว๎ได๎อยํางลงตัว นําทํานสูํ “หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมูํบ๎านที่ได๎รับเลือกจาก

องค์การยูเนสโกให๎เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม 

ชื่อนี้ได้มาจากคําว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ๎านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล๎ายสอง

มือที่พนมเข๎าหากัน ตัวบ๎านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว๎าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร๎างของบ๎านสร๎างขึ้น

โดยไมํใช๎ตะปูแม๎แตํตัวเดียว แตํยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอยํางหนักในชํวงฤดูหนาวได๎ดี 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทํานชมสถานที่สําคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทําการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช๎เป็นทั้งที่ทํางาน และที่อยูํอาศัยของผู๎วํา

ราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวํา 176 ปี ภายใต๎การปกครองของโชกุนโตกุกาวํา  ในสมัยเอะโดะ หรือกวํา 300 ปีที่

แล๎ว เป็นที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหํงเดียวที่ข๎ามพ๎นยุคสมัยมาได๎อยํางสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด๎วยบริเวณไตํ

สวนพิจารณาคดี ห๎องขังนักโทษ โรงครัว และห๎องพักของเจ๎าหน๎าที่นําชมความงามของเมืองทาคายามํา ซึ่งยังคงคว าม
เป็นบ๎านเมืองแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิมอยํางแท๎จริง 
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เดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด๎วยบ๎านเรือน และร๎านค๎านํารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ๎านใน

สมัยเอะโดะกวํา 300 ปีกํอน ให๎ทํานได๎เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนําประทับใจ ไมํวําจะ

เป็นเหล๎าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๏กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๏กตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยกํอน  
 

 
 

จากนั้นนําทํานเก็บภาพประทับใจด๎านหน๎า ปราสาทมัตซึโมโต้ มีชื่อเรียกอีกอยํางหนึ่งวํา ปราสาทอีกา เนื่องจากผนัง

ปราสาทมีสีดํา และปีกด๎านตํางๆ ของปราสาทแผํกางออกเหมือนปีกนก สร๎างขึ้นในปี ค.ศ.1590 โดย อิชิคาวํา คาสุมา

ซะ เพื่อใช๎เป็นที่พักของบรรดาเจ๎าเมืองในอดีต ปัจจุบันหลังจากได๎รบัการจดัต้ังเป็นสมบัติประจําชาติญ่ีปุ่นได๎ปรับให๎เป็น

พิพิธภัณฑ์สําหรับรวบรวมข๎อมูลประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นและประวัติศาสตร์ของ จังหวัดนากาโนํ และเป็นปราสาทที่มี

ความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น 
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ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที ่  ITOEN HOTEL ASAMANOYU หรือระดับเดียวกัน 
 วันที่สาม เส้นทางสายโรแมนติค - กําแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  

 
เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

นําทํานเดินทางสูํเมือง ทาเทยาม่า เสน๎ทาง กําแพงหิมะ เจแปน แอลป ์เส๎นทางทํองเที่ยวคลาสสิคที่ทํานจะประทับใจ

ไมํรู๎ลืม (ขึ้นกับสภาพอากาศ) นําทํานนั่งกระเช๎าไฟฟ้ารูปขั้นบันไดสูํที่ราบสูงบิโจไดรํา เพื่อทําการเปลี่ยนรถโค๎ชเป็นสาย

ธรรมชาติของทางวนอุทยาน นําทํานโดยสารรถโค๎ชสูํยอดดอย ผํานป่าสนและทุํงราบที่มีมนต์เสนํห์แตกตํางกันทุกฤดู 

เชํน น้ําตกโชเมียวเป็นน้ําตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ผํานป่าสนดึกดําบรรพ์ที่มีอายุกวํา 1,000 ปี ลัดเลาะไปตาม

ซอกกําแพงหิมะที่สูงราว 20 เมตร (ชํวงกลางเดือนเมษายน-ต๎นเดือนพฤษภาคม) ถึงยอดมุโรโด คือ จุดชมวิวที่สูงที่สุด

ของเส๎นทางนี้ บริเวณยอดเขาทํานสามารถเห็นทะเลสาบน๎อยใหญํ ทะเลหมอกที่ตัดกับขอบฟ้าสีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน 

สร๎างความประทับใจให๎ทํานมิรู๎ลืม  
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บําย นําทํานโดยสารรถโค๎ชไฟฟ้าไร๎มลพิษทะลุอุโมงค์ใต๎ภูเขาทาเทยามํา ด๎วยความสูงถึง 3,015 เมตร และสูงเป็นที่สองรอง

จากภูเขาไฟฟูจิ สูํที่ราบไดคัมโป ชมความงดงามแหํงทัศนียภาพอกีฟากฝ่ังของภูเขา จากนั้นนําทํานเดินทางสู ํคุโรเบะได

ร่า ที่ราบสูงบนไหลํเขาที่ทํานสามารถชมทัศนียภาพของชํองเขาที่เป็นเหวลึก สร๎างความตื่นตาตื่นใจอยํางยิ่งแกํ

นักทํองเที่ยว นําทํานโดยสารกระเช๎าข๎ามเหวลึกซึ่งมีเพียงลวดสลิงของกระเช๎าจากต๎นทางถึงปลายทางเทํานั้น ไมํมีเสา

ค้ําหรือคั่นกลางเป็นทางยาว 1,700 เมตร จึงได๎ฉายาวํา กระเช้าพาโนราม่า นําทํานโดยสารเคเบิลคาร์ไฟฟ้ารูป

ขั้นบันไดอีกครั้งเพื่อลดระดับลงสูํสันเขื่อน คุโรเบะ เป็นเขื่อนขนาดยักษ์ที่มีความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ทําน

สามารถเดินชมวิวที่วิเศษยิ่งใหญํตระการตาของเทือกเขาแอลป์ได๎ และชมความแรงของน้ําที่ปลํอยออกจากแอํงน้ําสี

เขียวมรกตที่พวยพุํงสํงเสียงดังสนั่นสูํเบื้องลําง จากนั้นนําทํานสูํดํานสุดท๎ายของเส๎นทางธรรมชาติ นําทํานโดยสารรถ

โค๎ชไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์ใต๎ภูเขาทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร จากนั้นนําทํานเดินทางสูํที่พัก 

 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที ่  GUJO VACANCE MURA HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

จากนั้นให้ท่านไดผ้่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แชน่้ําแร่แล้ว จะทําให้ผวิพรรณ

สวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

วันที่สี ่  สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปป้ิงโอสุ – นาโกย่า - มิตซุยเอ้าทเ์ล็ท  
เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะให๎ทํานได๎นั่งรถรางสัมผัสบรรยากาศภายในไรํ  ชมความ

สวยงามของดอกไม๎นานาพันธุ์อาทิ ดอกกุหลาบ, ลิลลี่, ซาเวียร์, ดอกเวอร์จิเน่ีย และดอกโคเคีย หรือโคชิอะ ที่เบํงบาน

ต๎อนรับผู๎ที่มาเยือน เก็บภาพประทับใจที่แสนโรแมนติคกับมวลหมูํดอกไม๎อีกทั้งฉากหลังยังเป็นโบสถ์สุดคลาสสิค  



 
 
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

(ขึ้นอยูก่ับสภาพอากาศ ถ้าหากดอกไม้ยังไม่บานหรือหมดฤดู ภายในสวนยังมีดอกไม้ประเภทอื่นๆให้รับชม

จํานวนมาก)  

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทํานเดินทางสูํ ศาลเจ้าโอสึคันนง เป็นหนึ่งในสามของศาลเจ๎าบูชาเจ๎าแมํกวนอิมที่ใหญํที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นวัด

ประจําตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยังมีวัดบันโชจิซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยูํเมื่อครั้งเป็นตัวประกัน อันเป็น

ประวัติศาสตร์หน๎าหนึ่งของยํานโอสึ OSU เป็นเมืองที่ผสมผสานระหวํางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหมํ และยัง

เป็นจุดทํองเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกยํา ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นแล๎ว นักทํองเที่ยวตํางชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเชํนกัน  
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จากนั้นทํานจะได๎เพลิดเพลินกับการช๎อปปิ้ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอยํางเต็มอิ่มที่ยํานร๎านค๎า  ณ บริเวณ

ถนนช้อปป้ิงโอสุ ซึ่งมีอายุประมาณ 400 กวําปี เป็นถนนการค๎าที่มีชื่อเสียงและได๎รับความนิยมจากนักทํองเที่ยวเป็น

อยํางมากด๎วยมนต์เสนํห์ของบรรยากาศยํานชนชั้นแบบดั้งเดิม ถนนช๎อปปิ้งนี้ประกอบไปด๎วยร๎านค๎ามากมายกวํา 

1,200 ร๎าน เรียงรายตลอดสองข๎างทางยาว 1.7 กิโลเมตร ประกอบด๎วยอาหารและสินค๎าทันสมัยไมํวําจะเป็นน้ําหอม , 
เสื้อผ๎า, เครื่องสําอาง และร๎องเท๎าจากสารพัดยี่ห๎อดังและที่สําคัญคือราคาถูกมาก  

 
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํนาโกยํา เพื่อนําทํานช๎อปปิ้งสินค๎าแบรนด์เนมเอ๎าท์เล็ท ณ มิตซุยเอ้าท์เล็ท ซึ่งเอาท์เล็ทนี้เป็น

สํวนหนึ่งของสวนสนุกนางาชิมะสปาแลนด์ มีอาณาเขตบริเวฝรกว๎างขวางมาก  เรียงรายไปด๎วยร๎านค๎ากวํา 302 ร๎าน 
อาทิเชํน Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo , Gucci , Longcham , Balenciaga , Michael Kors ฯลฯ เพียบพร๎อม

ด๎วยสินค๎าสําหรับทุกคนตั้งแตํสินค๎าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค๎าทั่วไป ซึ่งมีสํวนลดมากมาย

สูงสุดถึง 80% นอกจากนี้ภายในห๎าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญไํว๎คอยบริการนักทํองเที่ยวอีกด๎วย 
ค่ํา  อิสะอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
พักที่  SPRING SUNNY HOTEL NAGOYA TOKONAME หรือระดับเดียวกัน 
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วันห้า         นาโกย่า -  สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
  ได้เวลาอันสมควรนําท่านสู่ สนามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

10.30 น. เหิรฟ้าสูํกรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 737 

14.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
**************************************** 

** หากทํานที่ต๎องออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ๎าหน๎าที่ทุกครั้งกํอนทําการ 
ออกตัว๋เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไมํได๎แจ๎งให๎ทราบลวํงหนา๎ ** 

*** ขอบพระคุณทกุท่านที่ใช้บริการ *** 
อัตราค่าบรกิาร 

 

 
กําหนดการเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เดก็

มีเตียง 
(เดก็อายุต่ํากว่า 8 

ปี) 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายุต่ํากว่า 8 

ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์
ไม่รวมตั๋ว 
เครื่องบิน 

08 – 12 พฤษภาคม 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 29,999 

14 – 18 พฤษภาคม 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 29,999 

15 – 19 พฤษภาคม 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 29,999 

21 – 25 พฤษภาคม 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 29,999 

22 – 26 พฤษภาคม 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 29,999 

28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 29,999 

29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 29,999 

 
** ราคาเดก็อายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทัวร์ และมัคคุเทศกท์้องถิน่ 
ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 
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ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณี

ใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํการจ่ายคา่ตั๋วไปให้กับการสายการบนิเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการ

จองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  

 
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด 
เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ํามันที่ยังมิได้ชําระ ค่า

ทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเง่ือนไขของสายการบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเว้นวซี่าเข้าประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทย ผู้ทีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ

ธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้า

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัต่อไปนี้ 

 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน่ ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 

2. สิ่งทีย่ืนยันว่าทา่นสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างทีพ่ านักใน

ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เปน็ต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในประเทศญีปุ่่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
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อัตราค่าบริการน้ีรวม 
 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร๎อมคณะ    คําภาษีสนามบินทุกแหํงที่มี 
 คําน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทํานละไมํเกิน 20 กก.  คํารถรับ-สํง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คําที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห๎องละ 2 ทําน  คําเขา๎ชมสถานที่ตํางๆ ตามรายการ  
 คําอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ   คําจ๎างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คําประกันอุบัติเหตุระหวํางเดินทาง วงเงินทํานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 คําธรรมเนียมวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว๎นวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่นให๎กับคนไทย ผู๎ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไมํเกิน 15 วัน) **ถ๎ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให๎กลับมาใช๎วีซํา      ผู๎เดินทางจะต๎องเสียคําใช๎จํายในการทําวีซําเพิ่ม ทํานละ 

1,700 บาท** 
 คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชํน คําทําหนังสือเดินทาง คําโทรศัพท์ คําโทรศัพท์ทางไกล คําอินเตอร์เน็ต คําซักรีด 

มินิบาร์ในห๎อง รวมถึงคําอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน 
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 
 คําธรรมเนียมวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว๎นวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่นให๎กับคนไทย ผู๎ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไมํเกิน 15 วัน) 
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ 

1. นักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต๎องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทตํอทํานเพื่อสํารองที่นั่ง  

2. นักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต๎องชาํระเงินคําบริการสํวนที่เหลอืทัง้หมดกํอนวันเดินทางอยํางน๎อย 21 วัน กรณีนักทํองเที่ยวหรือเอเจน

ซี่ไมํชําระเงิน หรือชําระเงินไมํครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทํานถูกปฏิเสธการจํายเงินไมํวํากรณีใดๆ  ให๎ถือวํา

นักทํองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 
3. การติดตํอใดๆ กับทางบริษัทเชํน แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต๎องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลําวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถือวําเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต๎องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู๎มีชื่อในเอกสาร

การจอง) จะต๎องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยํางใดอยํางหนึ่งเพื่อแจ๎งยกเลิกการจองกับทาง

บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไมํรับยกเลิกการจองผํานทางโทรศัพท์ไมํวํากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต๎องการขอรับเงินคําบริการคืน นักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู๎มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต๎องแฟกซ์ 

อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยํางใดอยํางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคําบริการคืน โดยแนบหนังสือ

มอบอํานาจพรอ๎มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคําบรกิารตํางๆ และหน๎าสมุดบัญชีธนาคารที่ต๎องการ

ให๎นําเงินเข๎าให๎ครบถ๎วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคําบริการดังนี้ 
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2.1 ยกเลิกกํอนวันเดินทาง 45 วัน คืนเงินคําบริการร๎อยละ 100 ของคําบริการที่ชําระแล๎ว  
2.2 ยกเลิกกํอนวันเดินทางน๎อยกวํา 45 วัน ไมํคืนเงินคําบริการที่ชําระแล๎วทั้งหมด 
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคําใช๎จํายที่ได๎จํายจริงจากคําบริการที่ชําระแล๎วเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให๎แกํนักทํองเที่ยว เชํน 

การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต๎องการนัตีมัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ 

หรือผํานตัวแทนในประเทศหรือตํางประเทศ  จะไมํมีการคืนเงินมัดจําหรือคําบริการทั้งหมด   
4. การติดตํอใดๆ กับทางบริษัทเชํน แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต๎องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุก ร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลําวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถือวําเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทํองเที่ยวเดินทางไมํถึง 15 คน  

 
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้สําหรับผู๎มีวัตถุประสงค์เพื่อการทํองเที่ยวเทํานั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากทํานไมํได๎รวํมเดินทางหรอืใช๎บรกิารตามที่ระบุไว๎ในรายการไมํวําบางสํวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธ

การเข๎า-ออกเมืองด๎วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมํคืนเงินคําบริการไมํวําบางสํวนหรือทั้งหมดให๎แกํทําน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทํองเที่ยวรํวมเดินทางน๎อยกวํา 15 ทําน โดยจะแจ๎งให๎กับ

นักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลํวงหน๎าอยํางน๎อย 7 วันกํอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมํมีวีซํา  และอยํางน๎อย 10 วันกํ อน

การเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซํา  แตํหากทางนักทํองเที่ยวทุกทํานยินดีที่จะชําระคําบริการเพิ่มจากการที่มีนักทํองเที่ยวรํวม

เดินทางน๎อยกวําที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให๎คณะเดินทางได๎  ทางเรายินดีที่จะให๎บริการตํอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์มํรับผิดชอบคําเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน๎าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง 
และอื่นๆ เพื่อใช๎ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได๎สํงหน๎าหนังสือเดินทางให๎กับทางบริษัทพร๎อมการ

ชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 

และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทํองเที่ยวสํวนใหญํเป็นสําคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบใดๆ ตํอความเสียหายหรือคําใช๎จํายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทํองเที่ยวที่มิได๎เกิดจากความผิดของ

ทางบริษัท เชํน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ

สัมภาระ ความลําช๎า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต๎น 

7. อัตราคําบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการปรับราคาคําบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ คําตั๋วเครื่องบิน คําภาษี

เชื้อเพลิง คําประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  
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8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมํมีอํานาจในการให๎คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว๎นแตํมีเอกสารลงนามโดยผู๎มี

อํานาจของบริษัทกํากับเทํานั้น  
 
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต๎องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไมํเกิน 100 มิลลิลิตรตํอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมํ

เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสํถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให๎เจ๎าหน๎าที่ตรวจได๎อยํางสะดวก ณ จุด

เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให๎ถือได๎ทํานละ 1 ใบเทํานั้น ถ๎าสิ่งของดังกลําวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกวําที่กําหนดจะต๎องใสํกระเป๋าใบใหญํและฝาก

เจ๎าหน๎าที่โหลดใต๎ท๎องเครื่องบินเทํานั้น  
 
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล๎ายกับอาวุธ เชํน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต๎องใสํกระเป๋าใบใหญํและฝากเจ๎าหน๎าที่โหลด

ใต๎ท๎องเครื่องบินเทํานั้น  
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห๎ามนําผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข๎าประเทศ เชํน ผัก ผลไม๎สด  ไขํ เน้ือสัตว์ ไส๎กรอกฯ 

เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดตํอที่จะมาจากสิ่งเหลํานี้ หากเจ๎าหน๎าที่ตรวจพบ จะต๎องเสียคําปรับในอัตราที่สูงมาก 
 

 

 
 

 

 


