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 บนิตรงสู ่นาโกยา่ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 

บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไป-กลบั 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ สมัผสัวถิชีวีติคนญีปุ่่น 

อสิระเลน่สก ีณ ลานสกฟีูจเิท็น หรอื ขึน้ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 

พระใหญท่าคาโอะ พระใหญ ่1 ใน 3 ของญีปุ่่น 

ตามรอยภาพยนตรก์ารต์นูในดวงใจ “โดราเอมอ่น” 

ชมปราสาทอกีาด า มตัสโึมโต ้+ ปราสาทใหมโ่ทยามา่ 

ชมลงิแชอ่อนเซ็นนากาโน ่+ วดัเซ็นโคจ ิ

แชอ่อนเซ็นสไตลญ์ีปุ่่น + ดนิเนอรบุ์ฟเฟตข์าปูยกัษ ์

WIFI FREE ON BUS  น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
 

 

หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ

ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการ

บนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบนิ การล่าช้าของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการ

เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่เหนอืการความคุมของ

ทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้

อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไม่คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิน้ 

อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ปประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
เทีย่

ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สน าม บิน ด อน เมื อ ง  SL310 (07.25-15.25) 

สนามบนินาโกยา่ – เมอืงกฟุิ 

 
บนเครื่อง  GIFU HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

2 

หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – พระใหญ่ทาคาโอกะได

บุตสึ - วดัซุยริวจ ิ– ถนนโดราเอม่อน – AEON 

MALL TAKAOKA 

   TOYAMA / 

TAKAOKA HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

3 
ปราสาทโทยาม่า - ชมลงิแช่ออนเซ็น - วดัเซ็นโค

จ ิ- เมอืงมตัสโึมโต ้- ถนนนากามาจ ิ

   MATSUMOTO 

HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

4 

ปราสาทมตัสโึมโต ้(ชมดา้นนอก) - ลานสกฟูีจิ

เท็ น  - หมู่ บ ้าน โอชิ โน ะฮ ัค ไก  – GOTEMBA 

OUTLET 

   FUJI HOTEL 

(ONSEN) 

หรอืเทยีบเท่า 

5 

ท ะ เ ล ส า บ ฮ า ม า น ะ  – DUTY FREE - 

NAGASHIMA OUTLET – สนามบินนาโกย่า-

สนามบนิดอนเมอืง   SL311 (16.55-21.10) 

 บนเครื่อง บนเครื่อง 
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วนัท่ี 1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาโกย่า – เมืองกิฟุ 

04.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 

เคาน์เตอรส์ายการบินไทยไลออ้นแอร ์(SL) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทวัร์ใหค้ าแนะน าเพ่ือเตรียมความพรอ้มกอ่นออก
เดินทาง 

07.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทร ์เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายบิน ไทยไลออ้นแอร ์

เท่ียวบินท่ี SL310 

 
 
 
 
 
 
 

*** ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจดัท่ีนัง่ของกรุป๊ ไม่สามารถรีเควสหรือเลือกท่ีนัง่ได ้และทางสายการบิน

เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 

 
15.25 น.   เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร ์เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาท่ีญ่ีปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 

2 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขัน้ตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการ

นัดหมายเวลา 

** ส าคญัมาก !! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั ** 

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองกิฟุ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) กิฟุ (Gifu) เป็นอีกหน่ึงเมืองน่าเท่ียว

อนัเป็นท่ีตัง้ของ "ฮิดะ ทาคายามา่" (Hida Takayama) จงัหวดัน้ีอยูร่ะหวา่งโตเกียวกบัเกียวโต และอยูท่าง
ตอนเหนือของนาโงยา่พอดี มีธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและแมน่ ้า 

เย็น  แจก BENTO SET ณ โรงแรมท่ีพกั (1) 

พกัท่ี   โรงแรม TOYOKO INN GIFU  หรือเทียบเท่า 

 

น า้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่

ทา่น 
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วนัท่ี 2  หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – พระใหญ่ทาคาโอกะไดบุตสึ - วดัซุยริวจิ – ถนนโดราเอม่อน – AEON 

MALL TAKAOKA 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าทา่นสู ่หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ท่ียงัคงอนุรักษ์

บา้นสไตลญ่ี์ปุ่นขนานแทด้ัง้เดิม และยงัไดร้ับเลือกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดือนธนัวาคม 
1995 โครงสร้างของบา้นสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในช่ว งฤดูหนาวไดด้ี และรูปร่างของหลังคา

เหมือนกบัสองมือพนมของพระเจา้ จึงเรียกหมูบ่า้นสไตลน้ี์ว่า “กัสโช” และมีผูค้นจากทั่วทุกมุมโลก

หลัง่ไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่ ่ากวา่ 680,000 คน เลยทีเดียว 

หมายเหตุ : พีเรียดท่ีเดินทางตน้เดือนธนัวาคม อาจยงัเป็นช่วงใบไมเ้ปล่ียนสี หรือ ช่วงใบไมร่้วง และบาง

จุดอาจไดลุ้น้หิมะแรก 
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จากนั้นน าทา่นเดินทางสกัการะ พระใหญ่ทาคาโอกะไดบุตสึ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ซ่ึงเป็น

พระพุทธรูปส าคญัของประเทศญ่ีปุ่นนั้น หล่อดว้ยเทคนิคหล่อส าริดตามแบบฉบบัของทาคาโอกะ 
พระพุทธรูปองคน้ี์ไดเ้ร่ิมหลอ่ในปี ค.ศ. 1907 รวมระยะเวลาทัง้ส้ิน 26 ปี กลา่วกนัวา่ เม่ือประมาณ 800 
ปีกอ่น มินาโมโตะโยชิคะซึ (Minomoto Yoshikatsu) ไดส้รา้งองคพ์ระพุทธรูปท่ีท าจากไม ้แตท่วา่ถูกไฟ
ไหมเ้สียหาย และถูกท าลาย จึงไดส้ร้างพระพุทธรูปองคใ์หมท่นแทนตามค าขอรอ้งของประชาชน จน
ส าเร็จเป็นพระพุทธรูปองคปั์จจุบนั จึงเรียกไดว้า่ พระพุทธรูปองคน้ี์มีพระพกัตร์ท่ีงดงาม ประณีตดว้ย
เอกลกัษณ์การหลอ่ส าริดของทาคาโอกะ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดินทางตอ่ยงั วดัทาคาโอกะซงัซุยริวจิ วดัท่ีเป่ียมดว้ยความงามสงา่แห่งน้ีกอ่สรา้งโดยผูค้รอง

แควน้คางะ (Kaga) ใชหิ้นทัง้ส้ิน 1,200,000 กอ้นเป็นส่ิงก่อสร้างตน้สมัยเอโดะ วัดแห่งน้ีเป็นวัดเซน 
นิกายโซโตท่ีมีช่ือเสียงของผูค้รองแควน้นามวา่ “มาเอะดะ โตชินากะ (Maeda Toshinaga)” ผูซ่ึ้งเป็นปฐม
บรรพบุรุษของทาคาโอกะ วัดแห่งน้ีสรา้งขึ้นโดย “มาเอะดะ โตชิซึเนะ (Maeda Toshitsune)” ผูค้รอง
แควน้รุ่นท่ี 3 และไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งชาติ ในปี ค.ศ. 1997 ส่ิงกอ่สรา้งท่ีไดร้ับการขึ้ น
ทะเบียนประกอบดว้ย ประตูใหญ ่ประตูวิหาร อุโบสถ หอ้งโถงพระธรรมเทศนา สงัฆาวาส           
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จากนั้นน าทา่นตามรอยบา้นเกิดโดราเอม่อนท่ีเมืองทาคาโอกะ ถนนโดราเอม่อน ภายในลานกวา้ง 

WING WING TAKAOKA ดา้นหนา้สถานีทาคาโอกะเป็นท่ีตัง้ของถนนขนาดเล็กท่ีทัง้ 2 ขา้งทางเรียง

รายไปดว้ยรูปป้ันส าริดของตวัการ์ตูนจากเร่ืองโดราเอม่อนกวา่ 12 ตวั รูปป้ันทุกตวัแสดงสีหน้าทา่ทาง

ออกมาอยา่งชดัเจน โดยแตล่ะตวัก็มีเอกลกัษณ์ท่ีแตกตา่งกนัออกไป เม่ือเดินเขา้มาขา้งในก็จะเห็นเหลา่

ตวัการ์ตูนทัง้ 2 ฝ่ังออกมาตอ้นรับ 

จากนั้น น าทา่นเดินทางสู ่AEON MALL TAKAOKA รา้นช็อปป้ิงก็อาจจะเหมือนหา้งปกติทั่วไป มีโซน

รา้นอาหาร รา้น 100 เยน นอกจากนั้นแลว้ก็เป็นโซนช็อปป้ิง มีรา้นหลากหลายใหเ้ลือก มีของตัง้แต่

เคร่ืองส าอาง ของกิน ของฝาก ไปถึงเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเลย 

 อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ AEON MALL 

พกัท่ีโรงแรม TOYAMA / TAKAOKA HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ี 3 ปราสาทโทยาม่า - ลิงแช่ออนเซ็นนากาโน่ – วดัเซนโคจิ – เมืองมตัสึโมโต-้ ถนนนากามาจิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
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น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโทยาม่า (Toyama Castle) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็น

ปราสาทท่ีสรา้งขึ้นใหม ่มีคูน ้า และสวนรอบปราสาทท่ีสวยงาม โดยเฉพาะชว่งซากุระบานในฤดูใบไมผ้ลิ 
ตัง้อยูใ่จกลางเมืองโทยามา่ ปราสาทโทยาม่าถูกสรา้งขึ้ นครั้งแรกเม่ือปี ค.ศ. 1543 แตก็่ถูกท าลายลง
หลายครั้งดว้ยแผน่ดินไหวและไฟไหม ้หลงัท่ีเห็นอยูปั่จจุบนัเป็นการสรา้งขึ้นใหมเ่ม่ือปี 1954 บนพ้ืนท่ีเดิม
ของปราสาท ปัจจุบนัเป็นสวนสาธารณะท่ีสามารถเขา้ชมได ้

หมายเหตุ : พีเรียดท่ีเดินทางตน้เดือนธนัวาคม อาจยงัเป็นช่วงใบไมเ้ปล่ียนสี หรือ ช่วงใบไมร้่วง และบาง

จุดอาจไดลุ้น้หิมะแรก 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองนากาโน่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

หลงัอาหารใหท้า่นเพลิดเพลินไปกบัความน่ารักของน้องลิงกงัญ่ีปุ่นหน้าแดงท่ีลงมาแชบ่อ่น ้ารอ้น คลาย
ความหนาว สถานท่ีดังกล่าวคือ Jigokudani Yaen-Koen หรือท่ีเรียกกนัเป็นภาษาองักฤษว่า Snow 

Monkey Park ตัง้อยูใ่นจงัหวดั Nagano ทางตอนกลางของประเทศญ่ีปุ่น ลิงหิมะญ่ีปุ่น คือลิงกงั เป็น

ลิงพ้ืนเมืองของหมูเ่กาะญ่ีปุ่น ลกัษณะเดน่คือใบหน้าแดงก ่า สามารถพบไดต้ามอุทยานแห่งชาติ ลิงท่ีน่ี
เป็นลิงป่า ท่ีลงจากเขามาแชน่ ้ารอ้นเพ่ือบรรเทาความหนาว เทา่ท่ีสังเกตทุกตวัไมก่ลวัน ้าและมีทกัษะใน
ดา้นการวา่ยน ้าไดเ้ป็นอยา่งดีเพราะเม่ือลงไปแชน่ ้าแลว้ทุกตวัจะมีสีหน้าเคลิบเคล้ิมและดูสบายกายสบาย
ใจเป็นอยา่งมาก นักทอ่งเท่ียวสามารถถา่ยรูปลิงอยา่งใกลชิ้ดได ้แตห่า้มสัมผสัตวัลิงเน่ืองจากจะเป็นการ
รบกวนสตัว ์

จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สู่ วดัเซนโคจิ วดัพุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น สรา้งขึ้ นตั้งแตร่าวชว่งยุค

ศตวรรษท่ี 7 โดยสรา้งในปี ค.ศ.642 ชุมชนโดยรอบนั้นพฒันาขึ้นมาจากการมีวดัเป็นศูนยก์ลางมาโดย

ตลอดจนกระทัง่มีการกอ่ตัง้เมืองนากาโน่ขึ้นอยา่งเป็นทางการในปี ค.ศ.1897 ... วา่กนัวา่วดัเอาเกา่แกน้ี่

ก่อตั้งก่อนท่ีจะมีพุทธศาสนาเขา้มาเผยแพร่ในญ่ีปุ่นเสียอีก ศาสนสถานหลักของวัดน้ีก็คือ Zenkoji 

Hondo ซ่ึงเป็นอารามไมข้นาดใหญอ่นัเกา่แกง่ดงาม ส าหรับพระประธานหลกัแห่งวดันั้นก็คือ Hibutsu 
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(Secreat Buddha) พระพุทธรูปเกา่แกอ่นัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีถูกหา้มใหใ้ครเห็นเป็นอนัขาดแมก้ระทัง่เจา้อาวาสวดั

ก็ตาม  

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองมตัสึโมโต ้(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ตัง้อยูใ่นจงัหวดันากา

โน่ ของภูมิภาคจูบุ เป็นเมืองท่ีใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของจงัหวดัน้ี รองจากเมืองหลกัซ่ึงก็คือเมืองนากาโน่ 

ถนนนากามาจิ (Nakamachi Street) ถนนนากะมาจิเป็นยา่นรา้นคา้ท่ีมีมาตัง้แตส่มยัโบราณ อาคาร

หลายแห่งยงัคงอนุรักษ์ตวัอาคารใหค้งสภาพเดิม สองฝ่ังถนนจะมีโกดงัเก็บของสมยัโบราณท่ีเรียกวา่ “คุ

ระ” ผนังลายส่ีเหลี่ ยมขา้วหลามตดัทาสีด าสลบัสีขาวตัง้เรียงรายตลอดเสน้ทาง ถนนเสน้น้ีมีน ้าพุใตดิ้นอยู ่

หลายแห่ง มีคาเฟ่ รา้นโซบะ รา้นอาหารและรา้นขายสินคา้แฮนดเ์มดอยูห่ลายแหง่ นักทอ่งเท่ียวสามารถ

หาซ้ืองานฝีมือของญ่ีปุ่น เชน่ ภาชนะดินเผา เคร่ืองเขินญ่ีปุ่นและงานฝีมือท่ีท าจากไมไ้ดจ้ากท่ีน่ี 

 

 

 

 

 

 

 อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัท่ีโรงแรม MATSUMOTO HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ี 4 ปราสาทมัตสึโมโต ้(ชมดา้นนอก) - ลานสกีฟูจิเท็น - หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไก – GOTEMBA 

OUTLET 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tourgether.co.th/
https://www.japankakkoii.com/japan-travel/review-matsumoto-nawate-nakamachi/


 
 

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 

 

 

จุดท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ปราสาทมัตสึโมโต ้1 ในปราสาทดั้งเดิมท่ีสวยท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น 

ปราสาทมตัสึโมโตะ เป็นปราสาทไมท่ี้คงความดัง้เดิมและเกา่แกท่ี่สุดในญ่ีปุ่นและไดถู้กขึ้นทะเบียนใหเ้ป็น

สมบติัล า้คา่ประจ าชาติ การตดักนัของสีด าและสีขาวของผนังปูนดา้นนอกปราสาท ท าใหป้ราสาทแหง่น้ีดู

โดดเดน่งดงามตดักบัฉากหลงัของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่น ปราสาทแห่งน้ีถูกสรา้งขึ้นจากองคป์ระกอบทาง

สถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัหลายอยา่ง ปราสาทมตัสึโมโตย้งัมีศาลาชมดวงจนัทร์ท่ีงดงาม 

(ชมดา้นนอก ไมร่วมคา่เขา้ชมดา้นใน)  

หมายเหตุ : พีเรียดท่ีเดินทางตน้เดือนธนัวาคม อาจยงัเป็นช่วงใบไมเ้ปล่ียนสี หรือ ช่วงใบไมร่้วง และบาง

จุดอาจไดลุ้น้หิมะแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าทา่นอิสระ ณ ลานสกีฟูจิเท็น ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบัการเลน่กระดานเล่ือนกบัลานหิมะขาว 

โพลนและกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย รวมถึงใหท้า่นไดถ้า่ยรูปเก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั (ค่าทวัรไ์ม่

รวมค่าอุปกรณส์กี อุปกรณเ์ล่นต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ) 

หมายเหตุ : พีเรียดท่ีเดินทางตน้เดือนธนัวาคม ยงัเป็นช่วงใบไมเ้ปล่ียนสี หรือ ช่วงใบไมร่้วง ลานสกียงัไม่

เปิด ทวัรข์อน าท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีปุ่น รอบๆ ภูเขาเต็มไปดว้ยธร

รชาติอนังดงามท่ีลงตัว ความสูงเหนือจากระดับน ้าทะเล 3 ,776 เมตรซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ส าคญัของ

ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านข้ึนสู่ชั้นท่ี 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ขึ้น ในกรณีท่ีอากาศไม่

เอ้ืออ านวย หรือ ทางขึ้นปิด)  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโอชิโนะฮัคไก (Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเท่ียวท่ีสร้างเป็น

หมูบ่า้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบอ่น ้า 8 บอ่ในโอชิโนะ ตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบคาวากูจิโกะ กบัทะเลสาบยา
มานาคาโกะ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเกา่ของทะเลสาบแหง่ท่ี 6 ท่ีแหง้ขอดไปเม่ือ 200-300 ปีท่ีผา่นมา บอ่น ้าทัง้ 8 น้ี
เป็นน ้าจากหิมะท่ีละลายในชว่งฤดูรอ้น ท่ีไหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภูเขาไฟฟูจิผา่นหินลาวาท่ีมีรูพรุนอายุ
กวา่ 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพิเศษ ถดัไปอีกบอ่หน่ึง นักทอ่งเท่ียวสามารถด่ืมน ้าเย็นจากแหลง่น ้าได ้
โดยตรง บอ่น้ีคอ่นขา้งลึกและมีชีวิตทัง้พืช และปลาน ้าจืดขนาดใหญอ่าศยัอยู ่นอกจากน้ียงัมีรา้นอาหาร 
รา้นจ าหน่ายของท่ีระลึก และซุม้รอบๆ บอ่ ท่ีขายทัง้ผัก ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมือ และ ผลิตภณัฑ์
ทอ้งถ่ินอ่ืนๆ บางรา้นยงัขายมนัเทศหวานยา่ง และแครกเกอร์ขา้วคั่วบนเตาเล็กๆ กลางแจง้ ส่งกล่ินหอม

ชวนใหล้ิ้มรสอีกดว้ยจากนั้นอิสระชอ้ปป้ิง ณ GOTEMBA OUTLET ไมว่ ่าจะเป็นสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่น 

หรือตา่งประเทศ ท่ีเอาทเ์ล็ทแห่งน้ีก็จดัเต็มไดทุ้กวนั และไมไ่ดม้ีเพียงเส้ือผ ้าแฟชั่นเทา่นั้น แตย่งัมีเส้ือผา้
สปอร์ตใส่ออกก าลังกายกลางแจง้เก๋ๆ รองเทา้ ของเล่น ของกระจุกกระจิก เคร่ืองส าอางและ
เคร่ืองประดบัตา่งๆก็มีใหช้อ้ปป้ิงกนัเต็มอ่ิม มีรา้นคา้กวา่ 120 รา้น 

จากนั้นน าเดินทางสู ่ท่ีพกั โรงแรม FUJI HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (8) เมนู บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์

ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบั การ แช่น ้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าแร่แลว้ จะท าใหผิ้วพรรณ

สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

วนัท่ี 5 ทะเลสาบฮามานะ-DUTY FREE -NAGASHIMA OUTLET -  

สนามบินนาโกย่า  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ หรือ ทะเลสาบปลา

ไหล (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เป็นทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่

ท่ีสุดในภาคกลางของญ่ีปุ่น ตั้งอยูใ่นเมืองฮามามทัสึ ซ่ึงอยูร่ะหวา่ง

http://www.tourgether.co.th/


 
 

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 

 

โตเกียวและนาโงยา่ จงัหวดัชิซุโอกะ ซ่ึงช่ือท่ีคนทั่วไปนิยมเรียกวา่ทะเลสาบปลาไหลนั้นก็เพราะวา่ท่ีน่ีเป็น
แหลง่เพาะพนัธุ์ปลาไหลนั่นเอง เน่ืองจากในทะเลสาบแหง่น้ีมีแร่ธาตุท่ีเหมาะส าหรับการเลี้ ยงปลาปลาไหล 
จึงท าใหข้องฝากของท่ีน่ีเป็นผลิตภณัฑอ์นัเกิดจากผลิตผลของปลาไหล นอกจากน้ีรอบๆ บริเวณทะเลสาบ
ยงัมีจุดชมวิวท่ีเต็มไปดว้ยตน้ซากุระอยูม่ากมาย รวมทัง้ยงัมีท่ีพกัรถและรา้นขายของท่ีระลึกดว้ย 

จากน้ันน าทา่นเดินทางสู ่DUTY FREE  

ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีต่างๆ ตามอัธยาศัยและน าท่านปิดทา้ยละลายเงินเยนท่ี  NAGASHIMA 

OUTLET เพ่ือใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั สินคา้ท่ีน่ีจ าหน่ายในราคาท่ีลด 40 – 70% จากราคา

ปกติใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ 

เท่ียง         อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   

 สมควรแกเ่วลาน าทานเดินทางสู่ สนามบินเมืองนาโกย่า 

16.55 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลออ้นแอร ์เท่ียวบินท่ี SL 311  

*** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง *** 
21.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

ส าคญั   ร  าอา่นเงือ่น   นบท  าย  ย  เอยี  เ ือ่ ร  ย น   ง      ่  ทา่นเอง หา   าร เง น    ทาง
บร   ท     อื า่ทา่น   ยอ ร บเงือ่น            ่า าร  เ  ีย่น   งเงือ่น          

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

 ร ี   เ  นทาง า า  า่ง  งห   หรอื า่ง ร เท       ท า าร  ารอง    เครือ่งบ น หรอืยาน าหน 
อืน่   เ ือ่   เ  นทาง า      บ    นา บ น    รร     ทางบร   ท     ร่ บ    อบคา่    า่ยเนือ่ง า เ  น
คา่    า่ยทีน่อ เหนอื า   ร  ร  

 

อ นเนือ่ง า  า   า อา า  เห   าร  ทาง รร  า   เห   าร  ทาง ารเ อืง   า  าร รา ร  าย ารบ น
หรอืเห         ย า่ง  ท  งนี   ค าน ง  งค า   อ   ย ค า เ  น           ร  ย น  อง   เ  นทางเ  น  าค   
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อตัราค่าบริการทวัร ์

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าตัว๋ 
เดินทางท่านเดียว/ 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

4 - 8 ธ.ค. 2562 

(วนัพ่อ - ลางาน 2 วนั) 
32,999.- 23,999.- 9,900.- 

5 – 9 ธ.ค. 2562 

(วนัพ่อ - ลางาน 2 วนั) 
32,999.- 23,999.- 9,900.- 

5 – 9 ก.พ. 2563 

(วนัมาฆบูชา - ลางาน 3 วนั) 
26,999.- 20,999.- 9,900.- 

6 - 10 ก.พ. 2563 

(วนัมาฆบูชา - ลางาน 2 วนั) 
32,999.- 23,999.- 9,900.- 

 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ ** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน (ถา้มี) 
ท่านละ 1,500 บาท/ทริป  (ช าระท่ีสนามบินดอนเมืองในวนัเช็คอิน) 

(ค่าทิปหัวหนา้ทัวร์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน) 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทาง (Infant) ท่านละ 10,000 บาท  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

 

อตัราค่าบริการรวม 

▪ คา่ตัว๋เคร่ืองบินโดยสารชัน้ประหยดั รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 

▪ คา่ท่ีพกัหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดงัท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 

▪ โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

▪ คา่อาหาร ดงัท่ีระบุในรายการ 

▪ คา่เขา้ชม ดงัท่ีระบุในรายการ 

▪ คา่รถน าเท่ียว ดงัท่ีระบุในรายการ 

▪ คา่ประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ คา่ท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เคร่ืองด่ืม คา่ซกัรีด คา่มินิบาร์ใน
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

 คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศใหก้ลบัมาย่ืนรอ้งขอวีซา่อีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศ
ยกเวน้การย่ืนวีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั) 

 หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศใหย่ื้นวีซา่ตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจา่ยเพ่ิม 2,000 บาท ส าหรับการย่ืน
รอ้งขอวีซา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสมัภาระใหญเ่กินขนาด
มาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 

 ค่าทิปคนขับรถ และไกดท์้องถ่ิน (ถา้มี) ท่านละ 1,500 บาท/ทริป ช าระท่ีสนามบินในวันเช็คอิน (ค่า

ทิปหัวหนา้ทัวร์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน) 

 ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี) 
 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

➢ กรุณาจองลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนักอ่นการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 15,000 บาท พรอ้มกบั

เตรียมเอกสารสง่ใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้ 

➢ การช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอ่นเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั ทา่นควรจดัเตรียมคา่ทวัร์ให้

เรียบรอ้ยกอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้นจะถือ

วา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

➢ หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง 

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้น รวมถึงการลา่ชา้ของสายการบิน

ระหวา่งประเทศ 

➢ หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 

เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ท ัง้หมด 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 

➢ ไมส่ามารถยกเลิกได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทัง้หมด (แตส่ามารถเปลี่ ยนช่ือผูเ้ดินทางไดต้ามก าหนด
ของแตล่ะสายการบินกอ่น 7 วนัของการเดินทาง) 

 
หมายเหตุ 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน 
ในกรณีน้ีบริษทัฯ ยินดีคืนเงินใหท้ัง้หมด หรือจดัหาคณะทัวรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง

รายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ใน

กรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอุบติัเหตุสุดวิสยับาง

ประการ เช่น การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระ
คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีสายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเก็บ และการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ซ่ึง
ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 
Lion Comfort Seat – แถว 1-2 (ราคา 1,100/เท่ียว) 

Lion Comfort Seat – แถว 3-6 (ราคา 700/เท่ียว) 

Lion Normal Seat – (ราคา 500/เท่ียว) 

 
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 
วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้
เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯจดัการให)้ 

2. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เชน่ เงินสด 
บตัรเครดิต เป็นตน้) 
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3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯ จดัการให)้ 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญ่ีปุ่นดว้ยมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไมเ่ป็นส่ิงท่ีขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบติัการพ านักระยะ
สัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไมเ่กิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไมม่ีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกัน

ระหว่างท่านลูกคา้และบริษทั 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคา่บริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูร้่วมคณะไมถึ่ง 30 ทา่น  

❖ ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอ่นวนัเดินทาง  

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ  

❖ บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

❖ บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเท่ียวเอง  

❖ เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

❖ กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

❖ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ
เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

❖ การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอด
บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปลี่ ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

❖ กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชว้ีลแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันกอ่นการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

❖ มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่ีสิทธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นั้น 
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❖ ผูจ้ัดจะไมร่ับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

❖ กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไมเ่พียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดี่ ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพ่ิม  

❖ สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึง
อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท้อ่งเท่ียวตามโปรแกรม 

❖ เน่ืองจากการเดินทางทอ่งเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบริษัทจึง

ขอสงวนสิทธ์ิ ไมส่ามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางสว่น หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีทา่นไมต่อ้งการไดรั้บบริการ หาก

ระหวา่งเดินทาง สถานท่ีทอ่งเท่ียวใดท่ีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

สามารถคืนคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงใหท้า่น เน่ืองจากทางบริษัทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ย

ไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ บริการน ้าด่ืมทา่นวนัละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วนั เร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 3 ของการเดินทาง การบริการของ
รถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได ้
โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็น
หลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ ยนเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

❖ กรณีพาสปอร์ตตา่งชาติท่ีตอ้งการเดินทางไปกบัทวัร์ **ผูเ้ดินทางตอ้งด าเนินการเช็คเร่ืองการท าวีซา่ในการเขา้ประเทศ
ญ่ีปุ่นดว้ยตนเอง และหากมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบในสว่นนั้นๆ ซ่ึงหากวนัเดินทางผูเ้ดินทางไมไ่ดข้อวี
ซา่ จะถือวา่เป็นความผิดของผูเ้ดินทางเองและจะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

❖ กรณีท่ีทา่นถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นช าระเรียบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง 

❖ หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของทา่นช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหน้าหน่ึง มีหน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มีกระดาษ

หน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน ทางสายการ

บิน หรือ เจา้หน้าท่ีดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไมอ่นุญาตใหท้า่นเดินทางตอ่ไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ 

และ ดูแล หนังสือเดินทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดตอ่กรมการกงสุล

กระทรวงการตา่งประเทศเพ่ือท าหนังสือเดินทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาท่ี

บริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยนัการเปลี่ ยนแปลงขอ้มูลหนังสือเดินทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีท่ี

ยงัไมอ่อกบตัรโดยสาร ทา่นสามารถเปลี่ ยนแปลงไดไ้มม่ีคา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบรอ้ย
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แลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นจริงทัง้หมด ซ่ึงโดยสว่นใหญต่ัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออก

กอ่นออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ กรณีท่ีทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไมใ่หเ้ดินทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงทัง้ส้ิน 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์หก้บัทางบริษทัฯแลว้ทางบริษทัฯ  

จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงทัง้หมดน้ีแลว้* 

 

บริการเพ่ิมเติม Wifi เล่นเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป 
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