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ซามไูร ลัน้ลา FREEDAY 4D3N 

TAKAYAMA  SHIRAKAWAGO 

☛  เมืองทาคายาม่า เยีย่มชมยา่นเมืองเกา่   

☛ สมัผสัหม ู่บา้นชิราคาวาโกะ หม ู่บา้นมรดกโลก      

☛  เมืองนาโกยา่ เมืองใหญ่ท่ีสดุใน “ภมิูภาคชบู”ุ   

☛  ชอ้ปป้ิง JTC DUTY FREE      

☛ ชอ้ปป้ิง ยา่นการคา้ซาคาเอะ และ มิตซยุเอาทเ์ล็ตพารค์ แจ็สทด์รมีนางาชิมะ 

☛  ชมความยิง่ใหญ่ของปราสาทนาโกยา่ 

☛ น าท่านเขา้ชมเทศกาลประดบัไฟ Nabana No Sato Winter Illumination 

☛  บินตรงส ูน่าโกยา่โดยสายการบิน THAI LION AIR น ้าหนกักระเป๋า 20 ก.ก. 

☛  อิสระใหท่้านไดท่้องเท่ียว 1 วนัเต็ม 
 

วนัแรก  สนามบินดอนเมือง (กรงุเทพฯ) – สนามบินชบูเุซ็นแทรร ์(เมืองนาโกยา่) – เมืองทาคายาม่า 

 05.00 น. 📢 คณะพรอ้มกันท่ีสนามบินดอนเมือง ประต ู7-8 อาคารผ ูโ้ดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ

สมัภาระ 

07.45 น. ✈ เหิรฟ้าส ู ่เมืองนาโกยา่ ประเทศญ่ีปุ่ นโดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL310 

(ไม่มีบรกิารอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครือ่ง ใชเ้วลาบิน 5 ชัว่โมงครึง่ โดยประมาณ) 

15.45 น. เดินทางถึง สนามบินชบูเุซ็นแทรร ์เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่น จากนัน้น าท่านผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาท่ีญ่ีปุ่ น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง) *** 

ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หาก

ฝ่าฝืนมีโทษทัง้จ าทัง้ปรบั*** 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า สมญานามว่า ลิตเติ้ลเกียวโต (ใชเ้วลาในการเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมงคร่ึง) เมืองเล็กท่ีนา่รักอนัเก่าแก่ในหบุเขาซ่ึงคงสภาพธรรมชาติไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี 

และไดร้ับการอนรุักษส์ถานท่ีตา่งๆ ของเมืองไวไ้ดอ้ย่างสมบรูณแ์บบแผนผงัเดียวกบัเกียวโตในอดีต 
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บา้นเรือนไม-้ท่ีจัดแตง่นา่รัก เนื่องจากเป็นเมืองท่ีมีป่าไมอ้ดุมสมบรูณ ์สมยันารา ช่างไมข้องเมืองทา

คายามา่ไดถ้กูจารึกว่าเป็น ชา่งไมฝี้มือดีมีชื่อเสียงที่สดุ 

 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี   โรงแรม HIDA TAKAYAMA WASHINGTON HOTEL PLAZA  หรอืเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสอง เมืองทาคายามา่ – ซนัมาชิซจิู (ยา่นเมืองเกา่) – หม ู่บา้นชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกยา่    

ชอ้ปป้ิง JTC DUTY FREE  - ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ -เทศกาล Nabana No Sato Winter Illumination 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้ใหท้่านไดส้ัมผัสความเป็นอยู่ท่ียังคงรักษาสภาพ แวดลอ้มและการด าเนินชีวิตแบบดั้งเดิมท่ี

ท่านจะประทับใจแน่นอน ณ ซนัมาชิซจิู เป็นย่านเมืองเก่าท่ียังคงอนรุักษบ์า้นเรือนสมัยเอโดะกว่า 

300 ปี เอาไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี โดยมีคนู า้ลอ้มรอบและมีถนน 3 สายเล็กๆ ท่ีมีประวัตคิวามเป็นมาอย่าง

ยาวนาน ปัจจบุันผูค้นท่ีอาศัยอยู่ในย่านนี้ต่างดัดแปลงบา้นเรือนของตนใหก้ลายเป็นย่านชอ้ปป้ิงท่ี

ส าคัญของเมือง ซ่ึงมีรา้นขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองมากมาย ไม่ว่าจะเป็นถว้ยชาม เหลา้สาเก เกี๊ยะ 

กระดาษญ่ีปุ่น หรือตุก๊ตาซารโุบะโบะ เป็นตน้ แตห่ากเป็นในช่วงหนา้หนาวรา้นค้าเหล่านี้จะปิดรา้นไว

กว่าปกติ พรอ้มเลือกหาซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองท่ีระลึกมากมาย พรอ้มเลือกหาซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองท่ีระลึก

มากมาย อิสระใหท้่านเก็บเกี่ยวบรรยากาศแสนคลาสสิค ตามอธัยาศัย  
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่เสน้ทางธรรมชาติมุ่งหนา้สู่ หมู่บา้นชิราคาวาโกะ ซ่ึงไดร้ับการยกย่องจาก

องคก์ารยเูนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกบั หมู่บา้นสไตลก์สัโซ–สึคริุ เป็นสไตลญ่ี์ปุ่น

แบบดัง้เดิมรปูร่างของหลงัคาเหมือนกบั สองมือพนมของพระพทุธเจา้ หรือ พระเจา้ จึงเรียกหมู่บา้น

สไตลน์ี้ว่า กสัโซ แปลว่า พนมมือ ตามรปูแบบของบา้นมีหลงัคาชนัถึง 60 องศา ลกัษณะคลา้ยสอง

มือพนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้งประมาณ 10 เมตร โครงสรา้ง

ของบา้น ไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกทับหลังคาอย่าง

หนกัในชว่งฤดหูนาวไดเ้ป็นอย่างดี 
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จากนัน้ น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองนาโกยา่  (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงคร่ึง) เป็นเมือง

ใหญ่ท่ีสดุใน “ภมูิภาคชบู”ุ ซ่ึงอยู่ตรงกลางของประเทศญ่ีปุ่น บริเวณรอบๆนาโกย่ามีแหลง่ผลิตสินคา้

การเกษตร ปศสุตัว ์และประมงท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีปุ่น อีกทั้งยังเป็นเมืองอตุสาหกรรม โดยมีฐานการ

ผลิตรถยนต,์ ยานอวกาศ, เคร่ืองจักร, เซรามิก ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีเสนห่ด์ึงดดู

ใจใหท้่านมาเท่ียวชมไดอ้ย่างเต็มอ่ิม เช่น การเท่ียวชมประวัติศาสตร ์(สถานท่ีทางประวัติศาสตร์ท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัโอดะ โนบนุางะ, โทโยโตมิ ฮิเดะโยชิ, โทกงุาวะ อิเอะยาส)ุ, การท่องเท่ียวเชิงอตุสาหกรรม 

(วัฒนธรรม “การผลิตสินคา้”)  

 
 

จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ชอ้ปป้ิง ณ JTC DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้า อาทิเช่น เคร่ืองส าอาง

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ขนม ของฝาก ของท่ีระลึก เคร่ืองประดบั และ อาหารเสริม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ 

แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดังของนาโกย่า ยา่นการคา้ซาคาเอะ ใหท่้านไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิง มีรา้นคา้

ประมาณ 1100 รา้น โดยย่านน้ีจะมีหา้งดังเช่น PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG 

CAMERA, BOOK OFF, ร้าน 100 เยน พร้อมทั้งร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า พร้อมทั้งยังมี

รา้นอาหารหลากหลายชนิดใหไ้ดเ้ลือกซ้ือเลือกทานอีกดว้ย 

จากนัน้ น าท่านเขา้ชมเทศกาล Nabana No Sato Winter Illumination” เป็นหนึง่ในงานประดบัไฟฤดหูนาวสดุ

อลังการของญ่ีปุ่น โดยมีไฮไลท์อยู่ท่ี “อโุมงคไ์ฟดาวลา้นดวง ซ่ึงมีความยาวประมาณ 200 เมตร  

โดยเร่ิมจัดต้ังแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม (ฤดูใบไมร่้วง) ยาวไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม (ฤดู

ใบไมผ้ลิ) จัดขึ้นภายในสวนดอกไมซ้ึ่ งต้ังอยู่ใน Nagashima Resort เมืองควุานะ (Kuwana) ของจังหวัดมิ

เอะ (Mie) 
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 เพ่ือใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

 

พกัท่ี   โรงแรม NAGOYA SAKAE WASHINGTON HOTEL PLAZA  หรอืเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม อิสระท่องเท่ียวสถานท่ีต่างๆ  แบบเต็มวนั 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระใหท้่านไดท้่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ ภายในเมืองนาโกย่าหรือสถานท่ีใกลเ้คียง โดยมีไกดใ์ห้

ค าแนะน าการเดินทาง (ส าหรบัวันน้ีไม่มีรถโคช้บริการ) ท่านสามารถเลือกท่องเท่ียวตาม

สถานท่ีต่างๆ ของเมืองนาโกยา่และสถานท่ีใกลเ้คียง ดงัน้ี 

• นาโกย่า อควอเรียม Nagoya Aquarium เป็นอควาเรียมท่ีใหญ่ท่ีสดุและดีท่ีสดุแห่งหนึ่งใน

ญ่ีปุ่น ขณะที่คูแ่ขง่ Kaiyukan ท่ีตัง้อยู่ในโอซากา้เหมาะส าหรบัการไปออกเดท ท่ี Nagoya Aquarium แห่ง

นี้เหมาะส าหรับการมาทัศนศึกษามากกว่าและท่ีนี่ยังพุ่งความสนใจไปยังสัตว์น า้ขนาดใหญ่ ภายใน

ประกอบดว้ย 2 อาคาร อาคารหนึ่งแสดงสัตว์น า้ขนาดใหญ่จ าพวกวาฬออกา้ วาฬเบลกูา้และการ

แสดงโชวโ์ลมา ส่วนอีกอาคารหนึ่งแสดงสตัวน์ า้ขนาดเล็กและมีไฮไลทคื์อ การแสดงโชวท์อรน์าโดปลา

ซาดีนซ่ึงประกอบไปดว้ยปลาซาดีนหลายรอ้ยตวัว่ายเป็นวงลอยสงูขึน้ไปอย่างพรอ้มเพียงกนั 

• สวนสตัวแ์ละสวนพฤกษศาสตร ์Higayshiyama มีพ้ืนท่ีกว่า 60 เฮกตารใ์หไ้ดใ้ชเ้วลาเท่ียว

เพลินไปทัง้วัน ท่ีสวนสตัวม์ีสตัวก์ว่า 500 สปีชี่ส ์และท่ีสวนพฤกศาสตรม์ีพืชกว่า 7000 พันธุ ์ทั้งยัง

มีเรือนกระจก ทางเดินท่ีมีทิวทัศนส์วยงาม  ท่ีสวนสัตว์มี Shabani กอริลลาท่ีราบทางตะวันตกหนา้

หลอ่จากซิดนยีเ์ป็นสิ่งดึงดดูนกัท่องเท่ียวไดม้ากเลยทีเดียว 



 

ซามไูร ลัน้ลา TAKAYAMA  SHIRAKAWAGO FREEDAY 4D3N BY SL หน้า 6 

• รสีอรท์นางาชิมะ Nagashima Resort เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหย่อนใจนอกเมืองนาโงย่า 

• เจอารเ์ซ็นทรลัทาวเวอร ์JR Central Towers เป็นอาคารเพ่ิมเติมจากสถานีรถไฟนาโงย่า 

ประกอบดว้ยอาคารส านักงาน 30 ชั้น สงู 245 เมตร  ชั้นล่างของอาคารเชื่อมต่อระหว่าง

หา้งสรรพสินคา้ทาคาชิมาย่า(Takashimaya department store) ทาวเวอรพ์ลาซ่าชอ้ปป้ิงมอลล(์Tower 

Plaza shopping mall) และ JR Nagoya Station 

• อาคารโอเอซิส 21 Oasis 21 แลนดม์ารค์แห่งใหม ่ของวัยร ุ่นนาโกย่า อาคารแห่งนี้รองรบั

สถานีขนส่งรถบัสของนาโงย่า พรอ้มทั้งเป็นแหล่งรา้นอาหาร และรา้นคา้มากมาย หากมีการจัด

กิจกรรมพิเศษก็มีพ้ืนท่ีสาธารณะ Milky Way Square นอกจากนีย้งัมีพ้ืนท่ีส าหรบัประชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้

มาใชบ้ริการสระน า้ขนาดใหญ่ท่ี Water Spaceship roof อีกดว้ย 

• พิพิธภัณฑ์การรถไฟญ่ีปุ่ น SCMAGLEV and Railway Park เป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟของ

บริษทั Central Japan Railways(JR Central) ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัความกา้วหนา้ของรถไฟความเร็วสงูใน

ประเทศญ่ีปุ่น และจดัแสดงรถไฟตา่งๆ เชน่ รถไฟหวัรถจกัรไอน า้ 

• ท่าเรือนาโงย่า พิพิธภัณท์สัตว์น ้า และทวีปแอนตาร์ติก Nagoya Port Aquarium 

Antarctic เป็นหนึ่งในท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสดุของญ่ีปุ่น ประกอบดว้ย พิพิธภณัฑส์ตัวน์ า้ หา้งสรรพสินคา้ 

สวนสนกุ และพิพิธภัณฑ์อ่ืนๆ เช่น Antarctic Meseum และ Maritime Meseum ท่ีมีจดุชมวิวท่ีชั้น 63 

ดว้ย 

• พิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตรน์าโงยา่ Nagoya City Science Museum มีตวัอาคารท่ีเป็นรปูโลก

ยักษ์สีเงิน ซ่ึงเป็นหนึ่่งในท้องฟ้าจ าลองขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก ซ่ึงโปรแกรมท้องฟ้าจ าลองจะ

เปลี่ยนแปลงเป็นรายเดือนรวมถึงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ในปัจจบุันอีกดว้ย ถึงแมว่้าการ

บรรยายมีเพียงภาษาญ่ีปุ่นเท่านัน้ 

• ศาลเจา้อะสึตะ Atsuta Shrine ตัง้อยู่ในป่าทางทิศใตข้องเมืองนาโงย่า เป็นหนึ่งในศาลเจา้ท่ี

ส าคัญท่ีสดุของศาสนาชินโต สรา้งแบบสถาปัตยกรรมสไตลญ่ี์ปุ่นชินเมซคูริุ(Shinmei-zukuri) เป็นท่ี

ประดิษฐานของเทพแห่งพระอาทิตย ์Amaterasu และหอ้งเก็บดาบศักดิ์สิทธ์ิ Kusanagi ซ่ึงเป็นหนึ่งใน

สามของเคร่ืองราชกกธุภณัฑข์องจกัพรรดิ (แตไ่มจ่ดัแสดงใหแ้กส่ายตาผูเ้ขา้ชม) 

**อิสระใหท่้านรบัประทานอาหารกลางวนัและค ่าตามอัธยาศยั** 

พกัท่ี   โรงแรม NAGOYA SAKAE WASHINGTON HOTEL PLAZA  หรอืเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสี่ ปราสาทนาโกยา่ (ดา้นนอก) -  มิตซยุเอาทเ์ล็ตพารค์ แจ็สทด์รมีนางาชิมะ  -  สนามบินชบูเุซ็นแทรร ์

เมืองนาโกยา่  สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู่ ปราสาทนาโกย่า Nagoya Castle(ดา้นนอก) สรา้งขึ้นในยคุเร่ิมตน้สมัยเอโดะ ภายในมี

พิพิธภัณฑ์ท่ี จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปราสาท สวนหย่อมรอบปราสาท

แบ่งเป็น 2 ชั้น คือคเูมือง และก าแพงป้อมปราการ ซ่ึงเป็นจดุชมดอกซากรุะบานในช่วงปลายเดือน

มีนาคม-ตน้เดือนเมษายน  
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จากนัน้ อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง ณ มิตซยุเอาทเ์ล็ตพารค์ แจ็สทด์รีม 

นางาชิมะ Mitsui Outlet Park – Just Dream Nagashima เอาทเ์ล็ตมอลลท่ี์มีจ านวนรา้นคา้มากท่ีสดุใน

ญ่ีปุ่น สินคา้ท่ีนีจ่ าหนา่ยในราคาลด 30 – 70% จากราคาปกต ิท่ีนีม่ีศนูยอ์าหารและลานกิจกรรม

อยู่หลายจดุเหมือนกบัเป็นธีมพารค์แห่งหนึง่ อิสระใหท้่านไดห้าของถกูใจเป็นของฝาก ของที่ระลึก ใน

ราคาสดุคุม้ตามอัธยาศัย 

เพ่ือใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ อิสระอาหารกลางวนัและอาหารเยน็ตาม

อธัยาศยั 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางส ูส่นามบินชบูเุซ็นแทรร ์เมืองนาโกยา่  

17.15 น. ✈ เหิรฟ้าเดินทางส ู ่กรงุเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL311 

(ไม่มีอาหารและเครือ่งด่ืมบรกิารบนเครือ่งบิน) 

21.50 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥ 
 

 

หมายเหต ุ: หากท่านตอ้งการเช่ารถเพ่ือเดินทางไปในสถานท่ีต่าง ๆ นอกเหนือจากโปรแกรมทวัร ์ 

ท่านสามารถเชา่รถในอตัราคา่บริการดงันี ้(ค่าบรกิารเช่ารถไม่รวมอย ูใ่นค่าทวัร)์ 

1. เฉพาะค่าเชา่รถอยา่งเดียว (ใชร้ถไดไ้ม่เกิน 12 ชัว่โมง / วนั / คนั) 

- Micro Bus 20 ท่ีนัง่ ราคา 90,000 เยน  

- รถบสัขนาดกลาง 28 ท่ีนัง่ ราคา 100,000 เยน 

- รถบสัขนาดใหญ่ 45 ท่ีนัง่ ราคา 110,000 เยน 

2. และไม่วม ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ , ทิปคนขบั, อาหารคนขบั ช าระเงินต่างหาก ดงัน้ี 

- เที่ยวเฉพาะในนาโกย่า 20,000 เยน / วัน / คนั 

- เที่ยวตา่งเมือง (นาโกย่า-โอซากา้-เกียวโต-นารา) 27,000 เยน / วัน / คนั 
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วนัเดินทาง 

อตัราค่าบรกิาร 

ผ ูใ้หญ่ 

(พกัหอ้ง 2-3 ท่าน) 

เด็ก  

อาย ุ2 ปีข้ึนไป 

พกัเด่ียว 

ช าระเพ่ิม 

อาทิตย-์พธุ 10-13 มี.ค. 22,888 22,888 6,000 

อาทิตย-์พธุ 17-20 มี.ค. 22,888 22,888 6,000 

พฤหสัฯ -อาทิตย ์ 18-21 เม.ย. 24,888 24,888 6,000 

อาทิตย-์พธุ 21-24 เม.ย. 23,888 23,888 6,000 

 

หมายเหต ุ: ทางโรงแรมจะเป็นผ ูเ้ลือกหอ้งพกัให ้ซ่ึงจะเป็นหอ้ง Single / หอ้ง Twin / หอ้ง Triple ตาม 

Situation ของโรงแรม 

*ค่าบรกิารขา้งตน้เฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ กรณีต่างชาติช าระเพ่ิม 3,000 บาท  

ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน   

ช าระท่ีสนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*  

ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ไดบ้งัคบั** 

ตามมาตรฐานการใหทิ้ป วนัละ 50 บาท / ท่าน / วนั 

 

  

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 

  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     

  คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี 

  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  

  คา่รถรบั-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 

  คา่ท่ีพกัตามที่ระบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมื้อที่ระบใุนรายการ    

  คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

  คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

❖ หมายเหต.ุ..กรณีท่ีประเทศญ่ีปุ่ นยกเวน้ค่าวีซ่าใหน้ัน้ทางไตห้วนัสงวนสิทธ์ิเฉพาะวีซ่า

นกัท่องเท่ียวเพราะฉะนัน้ลกูคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เลม่แดงในการเดินทางเท่านัน้  
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อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเชน่ คา่ท าหนงัสือเดินทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล  

คา่อินเตอรเ์น็ต คา่ซักรีด มินบิารใ์นหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนอืรายการ 

(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระ

ท่ีสนามบินดอนเมืองในวนัเดินทาง ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน  

**ไม่ไดบ้งัคบั** ตามมาตรฐานการใหทิ้ป วนัละ 50 บาท / ท่าน / วนั  

คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วีซ่า กรณีสถานทตูมีการประกาศท าวีซ่าญ่ีปุ่น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระคา่วีซ่าเพิ่ม 1 ,500 

  

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 

 

1. ในการจองกรณุาช าระค่าทวัรม์ดัจ าทวัรท่์านละ 10,000 บาท พรอ้มหนา้พาสฯ ภายใน 2 วนั 

หลงัจากท าการจอง และช าระค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

2. หากลกูคา้ท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านท่ี 21 เป็นตน้ไปช าระเพ่ิม 1,000 บาท หากพบว่าคณะ

เดียวกนัจองเกิน 20 ท่าน แมว่้าท่านจะจองทวัรม์าคนละบรษิทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหช้ าระเพ่ิม

ตามเง่ือนไขของบรษิทั 

3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่

เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทัง้สิ้น  

4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ

เขา้ประเทศท่ีระบใุนรายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทัง้สิ้น 

การยกเลิก 

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100% ซ่ึง

เม่ือจองและจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผ ูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทัง้สิ้น และในกรณีท่ี

ออกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ( ไม่นบัรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ )  หากมีการยกเลิก

หรือขอเลื่อนเดินทางผ ูจ้องจะไม่สามารถท าเรื่องขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือ

บางสว่นได ้เวน้แต่ 

1 ผ ูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผ ูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เครือ่งบิน 

บรษิทัฯ จะไม่หกัค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิ้น ถา้ยงัไม่มีการยืน่วีซ่า หรอืมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด 
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2 ผ ูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผ ูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เครือ่งบิน 

แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใชจ่้ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไป

ลว่งหนา้ตามจรงิเท่านัน้ 

3 ผ ูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เครือ่งบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผ ูเ้ดินทางใหม่มาแทน

ไดใ้นวนัเดิม ผ ูย้กเลิกตอ้งรบัผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนช่ือตัว๋ 3,000 บาท / ตัว๋ 

1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีได้

จ่ายไปลว่งหนา้ตามจรงิเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

หมายเหต ุ

 

1.  จ านวนผ ู้เดินทางขั้นต ่าผ ู้ใหญ่ 30 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน , ราคา และรายการอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ผลประโยชนข์องผ ูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พาย ุ

ไตฝุ้่ น ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอย ู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิม เติมท่ี

เกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรือ

จากอบุติัเหตตุ่างๆ 

5. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้นหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง

, การนัดหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจาก

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอย ู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 

และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิ้น แต่ทัง้น้ีทางบริษัทฯจะ

จดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูข้ึน บริษทัฯ สงวน

สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เครือ่งบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายเุหลือการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผ ูมี้

จดุประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านัน้ 

9. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียว

บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทกุอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้

ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
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10. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 

เกิดอบุติัเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทาง

พรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เครือ่งบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคืนเงินได ้ 

12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

13. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบรษิทั ฯ ก่อนทกุ

ครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิ้น 

14. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทน

บรษิทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผ ูมี้อ านาจของบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 

หมายเหต ุ  กรณุาศึกษารายละเอียดเง่ือนไขใหเ้ขา้ใจกอ่นท า

การจอง  

เพ่ือประโยชนส์งูสดุของท่าน 

ขอ้ควรระวงั  

-กรณีถือหนงัสือเดินทางต่างชาติ กรณุาเช็คเรือ่งการยืน่วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น กบัเจา้หนา้ท่ีทกุครัง้ 

-กรณีลกูคา้ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยเท่ียวบินในประเทศ  ก่อนตดัสินใจซ้ือทวัร ์โปรดตรวจสอบรายละเอียด

วนัเวลา เท่ียวบิน  หรอืตรวจสอบกบัทางออฟฟิต ก่อนตดัสินใจซ้ือตัว๋เครือ่งบินภายในประเทศ  

-รบัเฉพาะผ ูมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ค่าทวัรท่ี์ช าระกบัผ ูจ้ดั เป็นการช าระขาดก่อน

เดินทางและผ ูจ้ดัไดช้ าระต่อใหก้บัทางสายการบิน โรงแรม หรอืสถานท่ีเท่ียวต่างๆ แบบช าระขาดก่อน

ออกเดินทางเช่นกนั ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้ว่มเดินทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ว่าดว้ยสาเหตใุด 

หรอืไดร้บัการปฎิเสธเขา้หรอืออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่ น ทางผ ูจ้ดั

ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทกุกรณี 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรณุาน าพาสปอรต์ติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 

6 เดือน หรอื 180 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผ ูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอม

ใหบ้ตุรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

***ส าหรบัพาสปอรต์ไทย [เลม่สีแดงเลือดหม]ู หากมีประกาศจากทางรฐับาลบงัคบัใชวี้ซ่า ทางบรษิทัขอ

เก็บค่าวีซ่าท่ีเกิดข้ึนตามจรงิ และทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด *** 


