
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

บนิตรง ลงนาโกยา่ ดว้ยสายการบนิ THAI LION AIR  
ฟร ี!! อาหารรอ้นบนเครอืง ไป-กลบั และ นําหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 

เยอืนเมอืงนาโกยา่ ศาลเจา้โอสคึนันง แหลง่ชอ้ปปิงยา่นโอส ึ 
หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ  สายอลัไพนท์าเทยามา่ เขาทาเทยามา่ กาํแพงหมิะเขอืนคโุรเบะ 
ปราสาทมตัสโึมโตะ(ดา้นนอก) เมอืงโบราณคามซินัโนมาช ิหอคอยนาโกยา่ 

ชอ้ปปิง DUTY FREE ยา่น SAKAE และ JAZZ DREAM OUTLET 
หากท่านมคีวามจําเป็นจะตอ้งซอืตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เพอืบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทยีวบนิเพอื
ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทกีอ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซอืตวัเครอืงบนิประเภททสีามารถเลอืนวนัและเวลาเดนิทาง
ได ้อนัเนอืงมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทยีวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การ
ยุบเทยีวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลยีนแปลง ซงึ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยูเ่หนอืการความ
คมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงันนัเหตุผลเหลา่น ีอยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ อนงึ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ป
ระมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
วนัท ี1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่            

ศาลเจา้โอสคึนันง แหลง่ชอ้ปปิงยา่นโอส ึ

04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ชนั 3  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิดอน
เมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) พบเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั
และอํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวร์ใหคํ้าแนะนําเพอืเตรียมความ
พรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

07.45 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์ เมอืงนาโกย่าประเทศญปีุ่ น โดยสายบนิ ไทยไลออ้น
แอร ์เทยีวบนิท ีSL310 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายการบนิ Thai Lion Air ใชเ้ครอืงใหญ ่AIRBUS A330-300  

ทนีงัแบบ 3-3-3 เบาะกวา้ง มจีอทกุทนีงั !! 
**ยกเวน้ 19-22, 20-23, 24-27, 26-29, 27-30 พ.ค. 31-3, 6-9, 7-10, 13-16, 14-17 ม.ิย. ** 

ขอสงวนสทิธใิชเ้ครอืงบนิ B737-900ER 

ฟร ี!! อาหารรอ้นบนเครอืง ไป-กลบั และ นําหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 
*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทนีงัของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทนีงัได ้

และทางสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

15.45 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิชบูเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ ประเทศญปีุ่ น (เวลาทญีปีุ่ นเร็วกวา่ประเทศ
ไทย 2 ชวัโมง) หลงัจากผา่นขนัตอนศลุกากร กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพอืความสะดวก
ในการนดัหมายเวลา 

** สําคญัมาก !! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั  
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้โอสคึนันง เป็นหนงึในสามของศาลเจา้บูชาเจา้แมก่วนอมิทใีหญท่สีดุใน
ญปีุ่ น และเป็นวัดประจําตระกลูโอดะ นอกจากนียงัมวีัดบนัโชจ ิซงึโทกงุาวะ อเิอะยาสเุคยพักอยูเ่มอื
ครังเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัตศิาสตร์หนา้หนึงของยา่นโอส ึโอสเึป็นเมอืงทผีสมผสานระหว่าง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุดท่องเทียวยอดฮติทีสุดของนาโกย่า ซงึ
นอกจากคนญปีุ่ นแลว้ นักทอ่งเทยีวต่างชาตก็ินยิมมาเยยีมชมเชน่กัน  
 
 
 
 
 
ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคอุยา่งเต็มอมิทยีา่นรา้นคา้ 
หลังจากขอพรจากเจา้แม่กวนอมิเรยีบรอ้ยใหท้่านเพลดิเพลนิกับสนิคา้ราคาสุดประหยัด ณ ยา่น
การคา้โอส ึซงึอยูบ่รเิวณดา้นขา้งของวัดแหง่นีนันเอง  

คํา  อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 
พกัทโีรงแรม HASHIMA GIFU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัท ี2  หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - สายอลัไพนท์าเทยามา่-เขาทาเทยาม่า-กําแพงหมิะ
เขอืนคโุรเบะ (เสน้ทางสายโรแมนตกิ เจแปนแอลป์)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่

ทา่น 



นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทยีังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่ นขนานแท ้
ดังเดมิ และยังไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้ง
ของบา้นสามารถรองรับหมิะทตีกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอื
พนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตล์นีว่า “กัสโช” และมผูีค้นจากทัวทุกมุมโลกหลังไหลไปชม
ความงามในแต่ละปีไมตํ่ากว่า 680,000 คน เลยทเีดยีว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านสัมผัสใกลช้ดิกับความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิในเสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่-คุโร 
เบะ ซงึเป็นส่วนหนงึของเจแปนแอลป์ นําทา่นชม ยอดเขาทาเทยามา่ มคีวามสูง 3,015 เมตร 
ซงึสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจ ิและยังเป็นหนึงในสามภูเขาศักดสิทิธติามความเชอืคน
ญปีุ่ นตังแต่สมยัโบราณ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทวิทศัน์อนัสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า 
ซงึในวันททีอ้งฟ้าโปรง่ สามารถมอง เห็นไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจู ิและใหท้กุทา่นไดเ้ดนิบนเสน้ทางที
สองขา้งทางเป็น กําแพงหมิะสงูชนั (SNOW WALL) เป็นททีราบกนัดวีา่ เสน้ทางแอลป์ทาเตยา
มะคุโรเบะเปรียบเป็น“หลังคาของญีปุ่ น” ซงึเป็นเสน้ทางทะลุผ่านเขาทาเตยามะ แอลป์ญีปุ่ นอัน
ยงิใหญ ่สงูจากระดับนําทะเล 2400 เมตร ทสีามารถขา้มผ่านจากจังหวัดโทยามา่ไปจังหวัดนากาโน่
โดยการนังยานพาหนะชนิดต่าง ๆ เจแปนแอลป์จะกลายเป็นถนนหมิะท ี“ถูกแกะใหผ้่าน”ไดโ้ดย
ตลอดอยา่งแทจ้รงิ ไมม่สีถานทใีดทจีะสมัผัสประสบการณ์เชน่นีไดอ้กีแลว้ ผูค้นจํานวนมากจากทุก
มมุโลกลว้นรูส้กึประทับใจอยา่งมากมายกับความสงู 18 เมตรของกําแพงหมิะ เมอืมองไกล ๆ จาก
รถบัสดา้นบน เป็นทอ้งฟ้าสคีราม,มองระหว่างแนวกําแพงหมิะเป็นภูเขาฉาบหมิะสขีาวจัดมากมาย 
รวมทงัเมอืเดนิเลน่กลางทุง่หมิะทเีห็นสดุลกูหลููกตา 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํา รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 
พกัทโีรงแรม TSUGAIKE KOGEN  HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  
 

วนัท ี3 ปราสาทมตัสโึมโตะ(ดา้นนอก)-เมอืงโบราณคามซินัโนมาช-ิชอ้ปปิงซาคาเอะ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่ปราสาทมตัสโึมโตะ(Matsumoto Castle) ใหท้า่นชมและถ่ายรูปดา้น
นอก ซงึตังอยูท่เีมอืงมัตสโึมโตะ ภายในจังหวัดนากาโน่ นับว่าเป็นแหล่งทอ่งเทยีวทปัีงมากๆของ
เมอืงแห่งนี แถมยังเป็น 1 ใน 12 ปราสาทดังเดมิทยีังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามทสีุดของ
ประเทศญปีุ่ นอกีดว้ย ซงึหาไดย้ากในญปีุ่ นทจีะไดดู้ปราสาทแบบดังเดมิจรงิๆ เพราะส่วนมากจะถูก
ทําลายในช่วงยุคหนึงมาก่อนเกือบทังนัน เหลือไม่กทีเีท่านันทจีะคงสภาพดังเดมิได ้อีกทังตัว
ปราสาทเองยังโดดเดเด่นมเีอกลักษณ์แปลกตาจากทอีนืดว้ยปราสาทแหง่นีถูกสรา้งขนึในปี ค.ศ. 
1592-1614 จากความทสีรา้งอยูบ่นพนืทรีาบ จงึอกีชอืเรยีกหนึงในภาษาญปีุ่ นว่า ฮริาจโิระ ความ
ปังเรืองสถาปัตยกรรมการสรา้งนันประการแรกจะเป็นมหีอคอยและป้อมปืนเชอืมต่อกับโครงสรา้ง
อาคารหลัก รวมทงัภายในตกแต่งดว้ยไม ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณคามซินัโนมาช ิซงึบรเิวณนีไดถู้กพัฒนาใหเ้ป็นเมอืงการคา้ และ
รา้นคา้ชายคาบา้นบนถนนเก่าแก่แหง่นี พนืททัีงหมดไดร้ับเลือกใหเ้ป็นเขตตดิต่อทางวัฒนธรรมที
สําคัญ มคีลองไหลผา่นชายคาของบา้นพอ่คา้ดว้ยหนา้ต่างทเีป็นตารางและโรงเก็บสาเกจํานวนมาก 
ทางเขา้ตกแต่งดว้ยลูกบอลของใบสน มีสัญลักษณ์เก่าแก่มากมายในรา้นจําหน่ายสาเกและ
Takayama อกีทังยังมรีา้นคา้ทคีุณสามารถชมิไวน์และสาเก รวมถงึรา้นจําหน่ายสตูเนือวัวทคีุณ
สามารถรับประทานขณะเดนิไปดว้ย สําหรับของทรีะลกึ คุณสามารถซอืSarubobo ตุ๊กตาลูกลงิ ซงึ
มหีลากหลายชนดิเพอืปัดเป่าสงิชวัรา้ย ดังนันคณุสามารถซอืมนัเพอืความโชคดเีมอืคณุมาทนีี 
นําทา่นสู่ DUTY FREE ชอปปิงสนิคา้ปลอดภาษีต่างๆ ตามอัธยาศัย จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่
เมอืงนาโกยา่ เดนิทางสู่ ยา่นการคา้ซาคาเอะ ใหท้่านไดอ้สิระเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิง มรีา้น
รวงประมาณ 1100 รา้น โดยยา่นนีจะมหีา้งดังเชน่ PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG 
CAMERA, BOOK OFF, รา้น 100 เยน พรอ้มทังรา้นขายเสอืผา้ รองเทา้ พรอ้มทังยังมรีา้นอาหาร
หลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซอืเลอืกทานอกีดว้ย 

คํา อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 
พกัทโีรงแรม NAGOYA  HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 (ทา่นสามารถเลอืกซอืทวัรเ์สรมิไปชมเทศกาลไฟอลงัการ Nabanano Sato winter  Illumination) 
สําหรบัท่านทตีอ้งการเขา้ชมงานประดบัไฟสุดอลงัการของญปีุ่ น Nabanano sato 
Illumination ชําระเพมิทา่นละ 2500 เยน (ไมร่วมคา่เดนิทาง) โดย Nabana No Sato 
(なばなの里) เป็นธีมพาร์คสวนดอกไมซ้ึงตังอยู่ใน Nagashima Resort เมอืงคุวานะ 
(Kuwana) ของจงัหวดัมเิอะ (Mie) ในภมูภิาคคนัไซ (Kansai) นักทอ่งเทยีวสามารถเดนิทาง
มาไดอ้ยา่งสะดวกจากเมอืงนาโกยา่ (Nagoya) และเทศกาลไฟนีเป็นแหล่งทอ่งเทยีวยอดนยิม
ของคนทมีาเทยีวเมอืงนาโกยา่การเดนิทางมา Nabana No Sato จากนาโกยา่ 

 นังรถบสัจาก Meitetsu Bus Center (อยูใ่กลก้บัสถานี Nagoya) มาลงทป้ีาย Nabana No Sato 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

 นังรถไฟสาย Kintetsu จากสถานี Nagoya มาลงทสีถานี Nagashima (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
20 นาท)ี และตอ่รถบัสมาลงท ีNabana No Sato (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี 
(เทศกาลไฟจะมรีะยะเวลาจดังาน : 20 ตลุาคม 2018 – 6 พฤษภาคม 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วนัท ี4 ถา่ยรูปคูก่บัหอคอยนาโกยา่-JAZZ DREAM OUTLET - สนามบนิชูบุเซ็น
แทรร ์เมอืงนาโกยา่-สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นแวะถ่ายรูปกับหอคอยนาโกยา่ หอคอยนาโกยา่ทวีทีาวเวอรต์ังอยูใ่นบรเิวณสวน Hisaya 
Odori Park เป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์ทเีก่าแกท่สีุดของญปีุ่ น สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1954 
มคีวามสูงทังสนิ 180 เมตร (ไมร่วมคา่ขนึหอคอย) จากนันนําท่านเดนิทางสู ่JAZZ DREAM 
OUTLET ตังอยู่ในนากาชมิะ เขตคุวะนะ จังหวัดมเิอะ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท ีหรือ
จะต่อรถบัสกับรถไฟใตด้นิก็ได ้ใชเ้วลาประมาณ 50 นาทเีช่นกัน ทนีีนับไดว้่าเป็นเอาทเ์ล็ททมี ี
ขนาดใหญ่ทสีุดของญปีุ่ น สนิคา้ทนีีจําหน่ายในราคาทลีด 40 – 70% จากราคาปกต ิทนีมีศีูนย์
อาหารและลานกจิกรรมอยูห่ลายจุดเหมือนกับเป็นธมีพาร์คแห่งหนึง ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับ
การชอ้ปปิงอยา่งจุใจ 

เทยีง         อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 สมควรแกเ่วลานําทานเดนิทางสูช่บูเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ 
17.15 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยไลออ้นแอร ์เทยีวบนิท ีSL 311  

*** บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง *** 
21.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 
อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวม

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

เดนิทางทา่นเดยีว/ 
พกัเดยีวจา่ยเพมิ 

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 27,999 7,000 8,900 
12-15 พฤษภาคม 2562 25,999 7,000 8,900 
13-16 พฤษภาคม 2562 25,999 7,000 8,900 
19-22 พฤษภาคม 2562 25,999 7,000 8,900 
20-23 พฤษภาคม 2562 24,999 7,000 8,900 



24-27 พฤษภาคม 2562 25,999 7,000 8,900 
26-29 พฤษภาคม 2562 24,999 7,000 8,900 
27-30 พฤษภาคม 2562 24,999 7,000 8,900 
31-03 มถินุายน 2562 25,999 7,000 8,900 
06-09 มถินุายน 2562 25,999 7,000 8,900 
07-10 มถินุายน 2562 25,999 7,000 8,900 
13-16 มถินุายน 2562 25,999 7,000 8,900 
14-17 มถินุายน 2562 25,999 7,000 8,900 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ **  
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (ถา้ม)ี
ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ  (ชําระทสีนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิโดยสารชนัประหยดั รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชอืเพลงิ 
 คา่ทพัีกหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทรีะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่อาหาร ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทยีว ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครอืงดมื ค่าซักรีด    

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครัง (เนืองจากทางญปีุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ น
ไมเ่กนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับ
การยนืรอ้งขอวซีา่ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิไปแลว้ 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถนิ(ถา้ม)ี ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ ชาํระทสีนามบนิในวันเชค็อนิ (ค่าทปิ

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหกั ณ ทจ่ีาย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากบัภาษี) 

 
เงอืนไขการสํารองทนีงั 
 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 15,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 
 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมค่า

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนืองจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้า่ยในสว่นของค่าทพัีกและตัวเครอืงบนิ 
มฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 หากทา่นทตีอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ท ีก่อนออกบัตร
โดยสารทกุครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึ 
รวมถงึการล่าชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์งัหมด 



 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนืองจากเป็นราคาโปรโมชัน และขอเก็บเงนิทงัหมด (แต่สามารถเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางได ้

ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 
 

หมายเหตุ 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทไีมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนบีรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะ
เปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ีเมอืเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆ
ในกรณีทสีูญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับาง
ประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 
 
ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวนัเดนิทางกลับ ทา่น
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ
บนิเป็นผูกํ้าหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไม่
เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการท่องเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารใน
ขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ 

เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิต่อในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานัก

ระยะสนั 
3. ในขันตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ไีม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขนึในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  

 เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด 

 กรณีททีา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ 
 รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพัีกใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเ้คยีงกัน ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  



 การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุร ี
/ ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนีขนึอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันก่อน
การเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆ ในกรณทีี
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพมิ  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแต่ละสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถใน
การบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรีบ เพือใหไ้ดท้่องเทียวตาม
โปรแกรม 

 เนอืงจากการเดนิทางทอ่งเทยีวในครังน ีเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บรษัิทจงึขอสงวนสทิธ ิไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื ส่วนใดสว่นหนงึทที่านไม่ตอ้งการ
ไดร้ับบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานททีอ่งเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหท้า่น เนืองจากทางบรษัิทไดทํ้าการ
จองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทังหมดแลว้ 

 บรกิารนําดมืทา่นวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เรมิในวันท ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท ี3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง ในวันนันๆ มิ
อาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอร์ตต่างชาตทิตีอ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนินการเช็คเรืองการทําวซีา่ในการ
เขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยตนเอง และหากมีค่าใชจ้่ายเพมิเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนันๆ ซงึหากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีททีา่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่ับผดิชอบค่าใชจ้่ายทจีะเกดิขนึตามมา 
และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ทีา่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทสีายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของทา่นชํารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกนํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง มหีนา้ใดหนา้หนึงหายไป 
มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทงัสนิ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทดีา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิมอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางต่อไป
ได ้ดังนันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง 
กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับ
เก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทบีรษัิทเร็วทสีุด เพอืยนืยันการเปลยีนแปลงขอ้มูลหนังสือ
เดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีทียังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถ
เปลยีนแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ้า่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ตัวเครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ
ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิทังหมด ซงึโดยส่วนใหญ่ตัวเครอืงบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทงันีขนึอยูก่ับกระบวนการและขันตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีททีา่นไมผ่า่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไมว่่ากรณีใดๆทังสนิ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธใินการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนงึทงัสนิ 

 

*เมอืทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงทงัหมดนแีลว้* 


