
              

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนิตรง ลงนาโกยา่ ดว้ยสายการบนิ THAI LION AIR  
ฟร ี!! อาหารรอ้นบนเครื"อง ไป-กลบั และ นํ *าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 

เยอืนเมอืงนาโกยา่ ศาลเจา้โอสคึนันง แหลง่ชอ้ปปิ* งยา่นโอส ึ 
หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ  สายอลัไพนท์าเทยามา่ เขาทาเทยามา่ กาํแพงหมิะเขื"อนคโุรเบะ 
ปราสาทมตัสโึมโตะ(ดา้นนอก) เมอืงโบราณคามซินัโนมาช ิหอคอยนาโกยา่ 

ชอ้ปปิ* ง DUTY FREE ยา่น SAKAE และ JAZZ DREAM OUTLET 



              

 

    

หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซื*อต ัHวเครื"องบนิภายในประเทศ เพื"อบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที"ยวบนิเพื"อ
ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ที"กอ่นทําการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซื*อต ัHวเครื"องบนิประเภทที"สามารถเลื"อนวนัและเวลาเดนิทาง
ได ้อนัเนื"องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเที"ยวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การ
ยบุเที"ยวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลี"ยนแปลง ซึ"ง สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความ
คมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ั*นเหตผุลเหลา่นี* อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิPท ี"จะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั*งส ิ*น อนึ"ง บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ป
ระมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
วนัที" 1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่            

ศาลเจา้โอสคึนันง แหลง่ชอ้ปปิ* งยา่นโอส ึ

04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ั*น 3  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิดอน
เมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอํานวยความสะดวกตลอดขั #นตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวร์ใหคํ้าแนะนําเพื�อเตรียมความ
พรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

07.45 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ประเทศญี"ปุ่ น โดยสายบนิ ไทยไลออ้น
แอร ์เที�ยวบนิที� SL310 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัที"น ั"งของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกที"น ั"งได ้

และทางสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซึ"งทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

15.45 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ ประเทศญี"ปุ่ น (เวลาที"ญี"ปุ่ นเร็วกวา่ประเทศ
ไทย 2 ช ั"วโมง) หลงัจากผา่นข ั*นตอนศลุกากร กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพื"อความสะดวก
ในการนดัหมายเวลา 

 
** สําคญัมาก !! ประเทศญี"ปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เนื*อสตัว ์พชื ผกั  

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้โอสคึนันง เป็นหนึ�งในสามของศาลเจา้บชูาเจา้แมก่วนอมิที�ใหญท่ี�สดุใน
ญี�ปุ่ น และเป็นวดัประจําตระกลูโอดะ นอกจากนี#ยังมวีดับันโชจ ิซึ�งโทกงุาวะ อเิอะยาสเุคยพักอยูเ่มื�อ

นํ *าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น  



              

 

    

ครั#งเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัตศิาสตรห์นา้หนึ�งของย่านโอส ึโอสเึป็นเมอืงที�ผสมผสานระหว่าง
ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมสมยัใหม ่และยงัเป็นจดุทอ่งเที�ยวยอดฮติที�สดุของนาโกยา่ ซึ�งนอกจาก
คนญี�ปุ่ นแลว้ นักทอ่งเที�ยวตา่งชาตก็ินยิมมาเยี�ยมชมเชน่กนั  
 
 
 
 
 
 
 
ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ#ง ทานอาหาร และชมวฒันธรรมโอตะคอุยา่งเต็มอิ�มที�ยา่นรา้นคา้ 
หลังจากขอพรจากเจา้แม่กวนอมิเรียบรอ้ยใหท้่านเพลดิเพลนิกับสนิคา้ราคาสดุประหยัด ณ ยา่น
การคา้โอส ึซ ึ�งอยูบ่รเิวณดา้นขา้งของวดัแหง่นี#นั�นเอง  

คํ"า  อสิระรบัประทานอาหารคํ"าตามอธัยาศยั 
พกัที"โรงแรม HASHIMA GIFU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที" 2  หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - สายอลัไพนท์าเทยามา่-เขาทาเทยามา่-กําแพงหมิะ
เขื"อนคโุรเบะ (เสน้ทางสายโรแมนตกิ เจแปนแอลป์)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที�ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตล์ญี�ปุ่ นขนานแท ้
ดั #งเดมิ และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้ง
ของบา้นสามารถรองรับหมิะที�ตกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกบัสองมอื
พนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี#ว่า “กัสโช” และมผีูค้นจากทั�วทุกมุมโลกหลั�งไหลไปชม
ความงามในแตล่ะปีไมตํ่�ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 

 
 
 
 
 
เที"ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านสัมผัสใกลช้ดิกับความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิในเสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่-คุโร 

เบะ ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของเจแปนแอลป์ นําท่านชม ยอดเขาทาเทยามา่ มคีวามสูง 3,015 เมตร 
ซึ�งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจ ิและยังเป็นหนึ�งในสามภูเขาศักดิDสทิธิDตามความเชื�อคน
ญี�ปุ่ นตั #งแตส่มัยโบราณ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทวิทัศนอ์นัสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา่ 
ซึ�งในวันที�ทอ้งฟ้าโปรง่ สามารถมอง เห็นไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจู ิและใหท้กุทา่นไดเ้ดนิบนเสน้ทางที�
สองขา้งทางเป็น กาํแพงหมิะสงูชนั (SNOW WALL) เป็นที�ทราบกนัดวีา่ เสน้ทางแอลป์ทาเตยา
มะคุโรเบะเปรียบเป็น“หลังคาของญี�ปุ่ น” ซึ�งเป็นเสน้ทางทะลุผ่านเขาทาเตยามะ แอลป์ญี�ปุ่ นอัน
ยิ�งใหญ ่สงูจากระดบันํ#าทะเล 2400 เมตร ที�สามารถขา้มผา่นจากจังหวดัโทยามา่ไปจังหวดันากาโน่
โดยการนั�งยานพาหนะชนดิต่าง ๆ เจแปนแอลป์จะกลายเป็นถนนหมิะที� “ถูกแกะใหผ้่าน”ไดโ้ดย
ตลอดอยา่งแทจ้รงิ ไมม่สีถานที�ใดที�จะสัมผัสประสบการณ์เชน่นี#ไดอ้กีแลว้ ผูค้นจํานวนมากจากทกุ
มมุโลกลว้นรูส้กึประทับใจอยา่งมากมายกับความสงู 18 เมตรของกําแพงหมิะ เมื�อมองไกล ๆ จาก
รถบัสดา้นบน เป็นทอ้งฟ้าสคีราม,มองระหวา่งแนวกําแพงหมิะเป็นภเูขาฉาบหมิะสขีาวจัดมากมาย 
รวมทั #งเมื�อเดนิเลน่กลางทุง่หมิะที�เห็นสดุลกูหลูกูตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
 
 
 

คํ"า รบัประทานอาหารคํ"า ณ ภตัตาคาร 
พกัที"โรงแรม TSUGAIKE KOGEN  HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  
 

วนัที" 3 ปราสาทมตัสโึมโตะ(ดา้นนอก)-เมอืงโบราณคามซินัโนมาช-ิชอ้ปปิ* งซาคาเอะ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ ปราสาทมตัสโึมโตะ(Matsumoto Castle) ใหท้่านชมและถ่ายรูปดา้น
นอก ซึ�งตั #งอยูท่ี�เมอืงมัตสโึมโตะ ภายในจังหวัดนากาโน่ นับวา่เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�ปังมากๆของ
เมืองแห่งนี# แถมยังเป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั #งเดมิที�ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที�สุดของ
ประเทศญี�ปุ่ นอกีดว้ย ซึ�งหาไดย้ากในญี�ปุ่ นที�จะไดด้ปูราสาทแบบดั #งเดมิจรงิๆ เพราะสว่นมากจะถกู
ทําลายในช่วงยุคหนึ�งมาก่อนเกือบทั #งนั#น เหลือไม่กี�ที�เท่านั#นที�จะคงสภาพดั #งเดมิได ้อีกทั #งตัว
ปราสาทเองยังโดดเดเด่นมเีอกลักษณ์แปลกตาจากที�อื�นดว้ยปราสาทแห่งนี#ถกูสรา้งขึ#นในปี ค.ศ. 
1592-1614 จากความที�สรา้งอยูบ่นพื#นที�ราบ จงึอกีชื�อเรยีกหนึ�งในภาษาญี�ปุ่ นวา่ ฮริาจโิระ ความปัง
เรื�องสถาปัตยกรรมการสรา้งนั#นประการแรกจะเป็นมีหอคอยและป้อมปืนเชื�อมต่อกับโครงสรา้ง
อาคารหลกั รวมทั #งภายในตกแตง่ดว้ยไม ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 

 
เที"ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณคามซินัโนมาช ิซึ�งบรเิวณนี#ไดถ้กูพัฒนาใหเ้ป็นเมอืงการคา้ และ
รา้นคา้ชายคาบา้นบนถนนเกา่แกแ่หง่นี# พื#นที�ทั #งหมดไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นเขตตดิตอ่ทางวัฒนธรรมที�
สําคญั มคีลองไหลผา่นชายคาของบา้นพอ่คา้ดว้ยหนา้ตา่งที�เป็นตารางและโรงเก็บสาเกจํานวนมาก 
ทางเขา้ตกแต่งดว้ยลูกบอลของใบสน มีสัญลักษณ์เก่าแก่มากมายในรา้นจําหน่ายสาเกและ
Takayama อกีทั #งยังมรีา้นคา้ที�คุณสามารถชมิไวน์และสาเก รวมถงึรา้นจําหน่ายสตูเนื#อวัวที�คุณ
สามารถรับประทานขณะเดนิไปดว้ย สําหรับของที�ระลกึ คณุสามารถซื#อSarubobo ตุก๊ตาลกูลงิ ซึ�งมี
หลากหลายชนดิเพื�อปัดเป่าสิ�งชั�วรา้ย ดงันั#นคณุสามารถซื�อมนัเพื�อความโชคดเีมื�อคณุมาที�นี� 
นําท่านสู่ DUTY FREE ชอปปิ# งสนิคา้ปลอดภาษีต่างๆ ตามอัธยาศัย จากนั#นนําท่านเดนิทางสู่ 
เมอืงนาโกยา่ เดนิทางสู ่ยา่นการคา้ซาคาเอะ ใหท้่านไดอ้สิระเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ#ง มรีา้น
รวงประมาณ 1100 รา้น โดยย่านนี#จะมหีา้งดังเชน่ PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG 
CAMERA, BOOK OFF, รา้น 100 เยน พรอ้มทั #งรา้นขายเสื#อผา้ รองเทา้ พรอ้มทั #งยังมรีา้นอาหาร
หลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซื#อเลอืกทานอกีดว้ย 

คํ"า อสิระรบัประทานอาหารคํ"าตามอธัยาศยั 
พกัที"โรงแรม NAGOYA  HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 (ทา่นสามารถเลอืกซื*อทวัรเ์สรมิไปชมเทศกาลไฟอลงัการ Nabanano Sato winter  Illumination) 
สําหรบัท่านที"ต ้องการเข้าชมงานประดบัไฟสุดอลงัการของญี"ปุ่ น Nabanano sato 
Illumination ชําระเพิ"มท่านละ 2500 เยน (ไม่รวมค่าเดนิทาง) โดย Nabana No Sato 
(なばなの里) เ ป็นธีมพาร์คสวนดอกไมซ้ึ�งตั #งอยู่ ใน Nagashima Resort เมืองคุวานะ 
(Kuwana) ของจงัหวดัมเิอะ (Mie) ในภมูภิาคคนัไซ (Kansai) นักทอ่งเที�ยวสามารถเดนิทาง
มาไดอ้ยา่งสะดวกจากเมอืงนาโกยา่ (Nagoya) และเทศกาลไฟนี#เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวยอดนยิม
ของคนที�มาเที�ยวเมอืงนาโกยา่การเดนิทางมา Nabana No Sato จากนาโกยา่ 

� นั�งรถบสัจาก Meitetsu Bus Center (อยูใ่กลก้บัสถาน ีNagoya) มาลงที�ป้าย Nabana No Sato 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

� นั�งรถไฟสาย Kintetsu จากสถาน ีNagoya มาลงที�สถาน ีNagashima (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
20 นาท)ี และตอ่รถบสัมาลงที� Nabana No Sato (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี 

(เทศกาลไฟจะมรีะยะเวลาจัดงาน : 20 ตลุาคม 2018 – 6 พฤษภาคม 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที" 4 ถ่ายรูปคู่กบัหอคอยนาโกย่า-JAZZ DREAM OUTLET - สนามบนิชูบุเซ็น
แทรร ์เมอืงนาโกยา่-สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นแวะถา่ยรูปกบัหอคอยนาโกยา่ หอคอยนาโกยา่ทวีทีาวเวอรต์ั #งอยูใ่นบรเิวณสวน Hisaya 
Odori Park เป็นหอคอยสง่สัญญาณโทรทัศน์ที�เกา่แกท่ี�สดุของญี�ปุ่ น สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1954 
มคีวามสูงทั #งสิ#น 180 เมตร (ไม่รวมค่าขึ*นหอคอย) จากนั#นนําท่านเดนิทางสู่ JAZZ DREAM 
OUTLET ตั #งอยู่ในนากาชมิะ เขตคุวะนะ จังหวัดมเิอะ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท ีหรือ
จะต่อรถบัสกับรถไฟใตด้นิก็ได ้ใชเ้วลาประมาณ 50 นาทเีชน่กัน ที�นี�นับไดว้่าเป็นเอาทเ์ล็ทที"ม ี
ขนาดใหญ่ที"สุดของญี"ปุ่ น สนิคา้ที�นี�จําหน่ายในราคาที�ลด 40 – 70% จากราคาปกต ิที�นี�มศีนูย์
อาหารและลานกจิกรรมอยูห่ลายจดุเหมอืนกบัเป็นธมีพารค์แหง่หนึ�ง ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการช ้
อปปิ#งอยา่งจใุจ 

เที"ยง         อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 สมควรแกเ่วลานําทานเดนิทางสูช่บูเุซน็แทรร ์เมอืงนาโกยา่ 
17.15 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยไลออ้นแอร ์

เที�ยวบนิที� SL 311  
*** บรกิารอาหารและเครื"องดื"มบนเครื"อง *** 

21.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 



              

 

    

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวม
กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

เดนิทางทา่นเดยีว/ 
พกัเดี"ยวจา่ยเพิ"ม 

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

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื"องจากเป็นราคาพเิศษ **  



              

 

    

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ"น (ถา้ม)ี
ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ  (ชําระที"สนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 
 
 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

� คา่ตัtวเครื�องบนิโดยสารชั #นประหยดั รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชื#อเพลงิ 
� คา่ที�พักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดงัที�ระบใุนรายการหรอืระดบัเดยีวกนั 
� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่อาหาร ดงัที�ระบใุนรายการ 
� คา่เขา้ชม ดงัที�ระบใุนรายการ 
� คา่รถนําเที�ยว ดงัที�ระบใุนรายการ 
� คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนี*ไมร่วม 

� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซักรีด    
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

� คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั #ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั #นในประเทศญี�ปุ่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

� หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับ
การยื�นรอ้งขอวซีา่ 

� คา่ธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มนํี#าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั#นๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

� คา่ภาษีนํ#ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัtวเครื�องบนิไปแลว้ 

� คา่นํ#าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 

� คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิ�น(ถา้ม)ี ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ ชําระที�สนามบนิในวันเช็คอนิ (คา่ทปิ
หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

� ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากบัภาษี) 

 
เง ื"อนไขการสํารองที"น ั"ง 

� กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 15,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากทําการจองแลว้ 



              

 

    

� การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที�พักและตัtวเครื�องบนิ 
มฉิะนั#นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

� หากทา่นที�ตอ้งการออกตัtวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที� กอ่นออกบัตร
โดยสารทุกครั #ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิDไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ#น 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

� หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั #งหมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

� ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น และขอเก็บเงนิทั #งหมด (แตส่ามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางได ้
ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 

 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิPยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีที"ไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนี*บรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ั*งหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ื"นใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิPท ี"จะ
เปลี"ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี* เมื"อเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆ
ในกรณีที"สญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บที"นอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับาง
ประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 
 
 
 
 
 
บรกิารเพิ"มเตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
 
ขอ้มลูเพิ"มเตมิ เร ื"องต ัHวเครื"องบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื�อนวนัเดนิทางกลบั ทา่น
จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งที�สายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บ และการจัดที�นั�งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ
บนิเป็นผูกํ้าหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี"ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี"ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั*นในประเทศญี"ปุ่ นไม่
เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื"อการท่องเที"ยว เยี"ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื"นเอกสารใน
ข ั*นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื"อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี"ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี* 

1. ตัtวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ#นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ 
เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี"ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี"ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานัก
ระยะสั #น 

3. ในขั #นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั*งหมดกอ่นทําการจอง เพื"อความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิDที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ#นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

� ขอสงวนสทิธิDการเก็บคา่นํ#ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ#นกอ่นวนัเดนิทาง  

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิDในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

� บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั #งสิ#น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

� บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั #งสิ#น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

� เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั #งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั #งหมด 

� กรณีที�ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื#อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ 



              

 

    

� รายการนี#เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั #งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

� การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� 
/ ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั #งนี#ข ึ#นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

� กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนั#นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

� มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั #งสิ#นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั#น 

� ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

� กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

� สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ#งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน
การบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครั #งที�ตอ้งเร่งรีบ เพื�อใหไ้ดท้่องเที�ยวตาม
โปรแกรม 

� เนื�องจากการเดนิทางทอ่งเที�ยวในครั #งนี# เป็นการชําระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทาง
บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิD ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ตอ้งการ
ไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานที�ทอ่งเที�ยวใดที�ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิDในการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งใหท้า่น เนื�องจากทางบรษัิทไดทํ้าการ
จองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทั #งหมดแลว้ 

� บรกิารนํ#าดื�มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั#นๆ มิ
อาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั #งนี#ข ึ#นอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั#นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิDในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

� กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิี�ตอ้งการเดนิทางไปกบัทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเชค็เรื�องการทําวซีา่ในการเขา้
ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนั#นๆ ซึ�งหากวนัเดนิทางผู ้
เดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

� กรณีที�ทา่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิDไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�จะเกดิขึ#นตามมา 
และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ี�ทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง 

� หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ที�สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  



              

 

    

(พาสปอรต์) ของทา่นชํารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกนํ#า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ�ง มหีนา้ใดหนา้หนึ�งหายไป 
มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั #งสิ#น ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ที�ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิDไมอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไป
ได ้ดังนั#นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง 
กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพื�อทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับ
เก่าไปอา้งองิ และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที�บรษัิทเร็วที�สุด เพื�อยืนยันการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลหนังสอื
เดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที�บริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที�ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถ
เปลี�ยนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตัtวเครื�องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิD
ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ#นจรงิทั #งหมด ซึ�งโดยสว่นใหญต่ัtวเครื�องบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง
ประมาณ 14-20 วนั ทั #งนี#ข ึ#นอยูก่บักระบวนการและขั #นตอนของแตล่ะคณะ 

� กรณีที�ทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทั #งสิ#น ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิDในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งทั #งสิ#น 

 

*เมื"อทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ื"อนไขขอ้ตกลงท ั*งหมดนี*แลว้* 
 

 
 


