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บินตรงสู นาโกยา โดยสายการบิน THAI LION AIR 

บริการน้าํหนักกระเปา 20 KG และบริการอาหารบนเคร่ืองท้ังไป-กลับ 

หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผสัวิถีชีวิตคนญี่ปุน 

ชมใบไมเปลีย่นสีท่ีสวนเคน็โระคุเอ็น ปราสาทคานาซาวา 

ศาลเจาโอสึคนันอน เดินชอปปงยานถนนโอส ึ



 

 

พิเศษ !! ชมทุงดอกโคเคีย + ดอกพิทูเนีย ณ สวน HIRUGANO PICNIC GARDEN 

พักกิฟุ 1 คืน พักคานาซาวา  1 คืน พักนาโกยา 1 คืน 

WIFI FREE ON BUS  น้ําด่ืมบริการวันละ 1 ขวด 

 

 

หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพ่ือ

ยืนยันกับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอความกรุณาใหทานซือ้ต๋ัวเคร่ืองบินประเภทท่ีสามารถเลือ่นวันและเวลาเดินทาง

ได อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน การ

ยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความ

 

 
โปรแกรมการเดินทาง เชา เท่ียง ค่ํา โรงแรมท่ีพัก 

1 
สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) สนามบินนาโกยา – 

AEON MALL GIFU - กิฟุ 

 บน

 

 

Washigatake 

Kogen Hotel 

หรือเทียบเทา 

2 

ตลาดเชาทาคายามา – ยานเมืองเกาทาคายามา – หมูบานชิราคา

วาโกะ – ปราสาทคานาซาวะ (ชมดานนอก) + สวนเค็นโรคุเอ็น 

– คานาซาวา สเตชั่น 

   ECONO 

KANASAWA 

HIGASHI 

หรือเทียบเทา 

3 
ตลาดปลาโอมิโจ – ชมทุงดอกโคเคีย + ดอกPetunia ณ สวน 

Hirugano Picnic Garden – Duty Free – ชอปปงซาคาเอะ 

   TOYOKO INN 

NAGOYA 

หรือเทียบเทา 

4 
NAGOYA TV TOWER - ศาลเจาโอสุคันนอน – ยานชอปปงโอสุ 

– สนามบินนาโกยา SL311 (16.55-21.10) 

 บน

 

 

 



 

 

คุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลานี้ อยูเหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุปป

ระมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความไมสะดวก 

 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – เมืองนาโกยา - ทาคายามา 

04.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3  อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ เคานเตอร

สายการบินไทยไลออนแอร (SL) พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอด

ข้ันตอนการเช็คอิน และหัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

07.25 น. ออกเดินทางสู สนามบินชูบุเซ็นแทร เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุน โดยสายบิน ไทยไลออนแอร เที่ยวบินที่ 

SL310 

 

 

 

 

 

 

 

*** ในการเดินทางเปนหมูคณะ การจัดท่ีนั่งของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกท่ีนั่งได และทางสายการบนิเปนผูกําหนด ซึ่ง

ทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได *** 

 

15.25 น.   เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุน (เวลาท่ีญี่ปุนเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

หลังจากผานขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

 

** สําคญัมาก !! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก  

ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝนมีโทษปรับและจับ ** 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู AEON MALL เมืองกิฟุ รานช็อปปงก็อาจจะเหมือนหางปกติทั่วไป มีโซนรานอาหาร 

ราน 100 เยน นอกจากน้ันแลวก็เปนโซนช็อปปง มีรานหลากหลายใหเลือก มีของต้ังแตเครื่องสําอาง ของกิน 

ของฝาก ไปถึงเครื่องใชไฟฟาเลย 

 อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ AEON MALL 

พักท่ีโรงแรม Washigatake Kogen Hotel หรือระดับเดียวกัน (เมอืงกิฟุ) 

นํา้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 



 

 

 

วันท่ี 2  ตลาดเชาทาคายามา – ยานเมืองเกาทาคายามา - หมูบานชิราคาวาโกะ-ปราสาทคานาซาวะ (ชมดานนอก) – 

สวนเค็นโรคุเอ็น - คานาซาวา สเตชั่น  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 

จากน้ันนําทานเดินชม ตลาดเชาทาคายามา (Morning Markets) เรียกไดวาเปนสิ่งที่พลาดไมไดเมื่อมายังเมอืง

ทาคายามา เพราะบรรยากาศการคาขายของที่น่ีจะแตกตางจากเมืองใหญๆมากทีเดียว ดวยความเปนเมืองที่

ยังคงความเปนชนบทอยูมาก ทําใหแลดูเปนกันเองมากกวา แถมราคายังกันเองกวาไปซื้อในหางใหญๆ โดยตลาด

เชาของเมืองน้ีจะมีดวยกัน 2 แหง คือ ตลาดจินยะเมะ (Jinya-mae Market) ต้ังอยูหนาอาคารทาคายามาจิ

นยะ (Takayama Jinya) และตลาดมิยางาวะ (Miyagawa Market) ต้ังอยูริมแมนํ้ามิยางาวะในเขตเมืองเกา

ทาคายามาสินคาที่จําหนายในตลาดสวนใหญเปนงานฝมือทองถ่ิน ขนมขบเค้ียว สินคาทางการเกษตร เชน ผักสด 

ผักดอง และดอกไม เปนตน ตลาดเชาของที่น่ีเปดทุกวันต้ังแต 6:30-12:00 น. ยกเวนในชวงฤดูหนาวที่เคาจะ

เลื่อนเวลาเปดใหชาลงซักนิดเปน 7:00 น. 

จากน้ันนําทานสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุนขนานแทด้ังเดิม และยังไดรับ

เลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะที่ตก

หนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา 

“กัสโช” และมีผูคนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตละปไมตํ่ากวา 680,000 คน เลยทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หมูยางใบโฮบะ (2) 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองคานาซาวา (Kanazawa) ในจังหวัดอิชิคะวะ (Ishikawa) เปนเมืองที่มี

วัฒนธรรมประวัติศาสตรอันยาวนาน และเปนเมืองยอดนิยมที่สาวๆ มักพากันมาทองเที่ยว หากใครมีโอกาสไดมา

ที่น่ี ขอแนะนําใหเดินเลนไปตามถนนหนทางทามกลางบรรยากาศเกาๆ พลางเอร็ดอรอยกับการตระเวนชิมของ

หวาน และแวะชอปปงตามรานขายของกระจุกกระจิกสไตลซักกะ (Zakka) นารักๆ มากมาย นอกจากน้ียังมี

สถานที่ใหไดทดลองทํางานฝมืออันเปนวัฒนธรรมโบราณของญี่ปุนอีกหลายแหงเลยทีเดียว นําทานชม ปราสาท



 

 

คานาซาวะ (ไมรวมคาเขาชมปราสาท) นับเปนอีกหน่ึงแหลงทองเที่ยวสุดฮิตของเมืองคานาซาวะ (Kanazawa) 

ซึ่งก็เปนปราสาทเกาแกที่มีพื้นอาณาบริเวณขนาดใหญมากแหงหน่ึงของญี่ปุนเลยทีเดียว ในอดีตน้ันปราสาทแหง

น้ีไดเคยเปนของไดเมียวตระกูลใหญเปนอันดับ 2 ของญี่ปุนของสมัยยุคเอโดะ นําทานชม สวนเค็นโรคุเอ็น 

(Kenrokuen Garden) (รวมคาเขาชมสวน) นับเปนแลนมารกที่ โดดเดนมากๆ ของเมืองคานาซาวะ 

(Kanazawa) ที่สายธรรมชาติอยากเห็นสวนงามๆ เพราะที่น่ีน้ันไดช่ือวาติด1 ใน 3 ของสวนที่นาต่ืนตาต่ืนใจที่สุด

ของประเทศญี่ปุน ทัศนียภาพความงดงามภายในสวนที่สวยไมซ้ําในทุกๆ ฤดูแนๆ โดยช่ือ“เค็นโรคุ” น้ัน

หมายความถึง สวนที่มีองคประกอบที่ดี 6 อยางดวยกัน ก็คือพื้นที่ที่กวางขวาง, บรรยากาศที่เงียบสงบ, ความลง

ตัว, ความเปนมาอันยาวนาน, แหลงนํ้า, และทัศนียภาพลอมรอบที่สวยงามตระการตา 

 

 
 

จากน้ันนําทาน อิสระชอปปงยาน คานาซาวา สเตชั่น เปนหางภายในสถานีรถไฟคานาซาวา มีรานอาหาร ราน

ขายเสื้อผา โดยเฉพาะรานขายของฝาก และของที่ระลึกมีขนาดใหญ สินคาของที่ระลึกสวนมากจะเปนขนม

หนาตาและแพ็คเกตสวยงาม 

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

พักท่ีโรงแรม Econo Kanazawa Higashi  หรือระดับเดียวกัน  

วันท่ี 3 ตลาดปลาโอมิโจ - ชมทุงดอกโคเกีย+ดอก Petunia ณ สวน Hirugano Pacnic Garden - DUTY FREE – 

นาโกยา - ชอปปงซาคาเอะ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(3) 

นําทานเดินทางสู ตลาดโอมิโจ เปนตลาดสดขนาดใหญและมีความเกาแกกวา 200 ป ต้ังอยูในใจกลางเมือง 

(Kanazawa) ของจังหวัดอิชิคาวา (Ishikawa) ที่รวมรานคาไวมากมายกวา 100 ราน ทั้งรานขายอาหารสด 

อาหารแหง ผักและผลไม รวมถึงรานอาหารที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาลิ้มลองความสดอรอยของอาหารทะเล  

https://www.japankakkoii.com/japan-travel/review-omicho-market-kanazawa/


 

 

จากน้ันนําทานเดินทางชม ทุงดอกโคเกีย+ดอก Petunia ณ สวน Hirugano Pacnic Garden สวนดอกพิ

ทูเนียขนาดใหญกวา 4 หมื่นตน ถือวาใหญเปนอันดับตน ๆ ของประเทศญี่ปุนเลยทีเดียว สวนตนโกเกียก็ยังมีให

ถายรูปเลนกันอยูเหมือนเดิมกวา 1 หมื่นตน นอกจากน้ันภายในยังมีกิจกรรมตางๆ ใหรวมสนุกกันกันดวย เชน 

กิจกรรมซิปไลน ปกนิกบารบีคิว หรือกิจกรรมทําโซบะ 

หมายเหตุ การบานและเปลี่ยนสีของดอกไม ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ  

 
  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

นําทานสู DUTY FREE ชอปปงสินคาปลอดภาษีตางๆ 

ตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองนาโกยา 

เ ดินทางสู  ยานการคาซาคาเอะ ใหทานไดอิสระ

เพลิดเพลินกับการชอปปง มีรานรวงประมาณ 1100 

ราน โดยยานน้ีจะมีหางดังเชน PARCO, MITSUKOSHI, 

DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, ราน 100 

เยน พรอมทั้งรานขายเสื้อผา รองเทา พรอมทั้งยังมี

รานอาหารหลากหลายชนิดใหไดเลือกซื้อเลือกทานอีกดวย 

 อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

พักท่ีโรงแรม NAGOYA  HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันท่ี 4 Nagoya TV Tower – ศาลเจาโอสุคันนอน – ยานชอปปงโอสุ – สนามบินนาโกยา - สนามบินดอนเมือง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 



 

 

นําทานชมและถายรูปดานหนา นาโงยาทีวีทาวเวอร (Nagoya TV Tower) ต้ังอยูภายในเมืองนาโกยา 

(Nagoya) ภายในจังหวัดไอจิ (Aichi) เรียกไดวาเปนจุดชมวิวยอดฮิตตลอดกาลของเมืองแหงน้ีก็วาได ที่สําคัญตึก

แหงน้ีไมธรรมดา เพราะเปนหอสงสัญญาณโทรทัศนแหงแรกในประเทศญี่ปุน ดังน้ันใครอยากมาเห็นหอสง

สัญญาณที่เปนเหมือนจุดเริ่มตนของวงการโทรทัศนน่ีตองลองมาดู โดยที่น้ันถูกสรางข้ึนเสร็จสิ้นพรอมเปดทําการ

ต้ังแตป ค.ศ.1954 มีความสูงอยูที่ 180 เมตร มีทั้งหมด 5 ช้ัน บริเวณช้ัน 1 จะมีพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สามารถเงย

หนามองข้ึนไปถึงจุดสูงสุดของทาวเวอร  จุดไฮไลทอยางหอชมวิวน้ันอยูสูงจากพื้นดิน 100 เมตร ซึ่งในวันที่

อากาศโปรงจะสามารถมองเห็นเมือง และชานเมืองโดยรอบ รวมไปถึงเมืองกิฟุและจังหวัดมิเอะดวยนะคะ เรียก

ไดวามาที่เดียวเห็นวิวไกลขามจังหวัดไดอีกตางหาก (ไมรวมคาเขาชมดานใน) 

นําทานเดินทางสู ศาลเจาโอสุคันนอน ต้ังอยูภายใน

เมืองนาโกยา (Nagoya) จังหวัดไอจิ(Aichi) นับวาเปน

วัดในพระพุทธศาสนาที่มี ช่ือเสียงมากๆ ในแถบ

ตอนกลาง สิ่งที่ทําใหวัดน้ีมีช่ือเสียงโดงดังมากๆ ก็คง

เพราะวัดแหงน้ีน้ันเปนที่ประดิษฐานของเทพคันนอน 

ซึ่งเช่ือกันวาเปนเทพเจาที่ข้ึนช่ือเรื่องความเมตตา 

จากน้ันนําทานอิสระชอปปง ยานชอปปงโอสุ (Osu 

Shopping Arcade)  ข อ ง เ มื อ ง น า โ ง ย า  มี อ า ยุ

ประมาณ 400 กวาป เปนถนนการคาที่มีช่ือเสียงและ

ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวเปนอยางมากดวย

มนตเสนหของบรรยากาศยานชนช้ันแรงงานแบบ

ด้ังเดิม มีรานคานอยใหญมากมายกวา 1,200 รานคา

เรียงรายตลอดสองขางทางยาว 1.7 กิโลเมตร ประกอบดวยอาหารและสนิคาทันสมยัไมวาจะเปนนํ้าหอม, เสื้อผา, 

เครื่องสําอาง และรองเทาจากสารพัดย่ีหอดังและที่สําคัญคือราคาถูกมาก นอกจากน้ีแลวยังเปนแหลงรวม

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส, ชุดคอสเพลย, การตูนอะนิเมะและสินคาอื่นๆ อีกมากมาย  

        อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเมืองนาโกยา 

16.55 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลออนแอร เที่ยวบินที่ SL 311  

*** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง *** 

21.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 



 

 

 

อัตราคาบริการทัวร 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาทัวรไมรวมคาต๋ัว 
เดินทางทานเดียว/ 

พักเด่ียวจายเพ่ิม 

5-8 ก.ย.62 19,999.- 15,499.- 8,900.- 

6-9 ก.ย.62 20,999.- 16,499.- 8,900.- 

12-15 ก.ย.62 21,999.- 17,499.- 8,900.- 

13-16 ก.ย.62 21,999.- 17,499.- 8,900.- 

19-22 ก.ย.62 21,999.- 17,499.- 8,900.- 

20-23 ก.ย.62 21,999.- 17,499.- 8,900.- 

26-29 ก.ย.62 21,999.- 17,499.- 8,900.- 

27-30 ก.ย.62 21,999.- 17,499.- 8,900.- 

30 ก.ย. – 3 ต.ค. 62 22,999.- 18,499.- 8,900.- 

3-6 ต.ค. 62 22,999.- 18,499.- 8,900.- 

4-7 ต.ค. 62 22,999.- 18,499.- 8,900.- 

6-9 ต.ค. 62 22,999.- 18,499.- 8,900.- 

7-10 ต.ค. 62 22,999.- 18,499.- 8,900.- 

10-13 ต.ค. 62 24,999.- 20,499.- 8,900.- 

13-16 ต.ค. 62 23,999.- 19,499.- 8,900.- 

14-17 ต.ค. 62 22,999.- 18,499.- 8,900.- 

 
สาํคญั  กรณุาอา่นเงื�อนไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพื�อประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขแลว้และไมส่ามารถ เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี�ยนหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนื�องมาจากไดร้บัทราบเงื�อนไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�เร ิ�มและจบการใหบ้รกิาร ที� สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะ
อื�น ๆ เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื�องจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนื�องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทั �งนี�จะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 
 



 

 

17-20 ต.ค. 62 23,999.- 19,499.- 8,900.- 

18-21 ต.ค. 62 23,999.- 19,499.- 8,900.- 

20-23 ต.ค. 62 24,999.- 20,499.- 8,900.- 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ **  

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ิน (ถามี) 

ทานละ 1,500 บาท/ทริป  (ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 

(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

ราคาเด็ก INFANT 16,900 บาท 

 

 

อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินโดยสารช้ันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 

 คาที่พักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 

 คารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 

 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหอง

และคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญี่ปุนไดประกาศยกเวน

การย่ืนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวี

ซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาด

มาตรฐาน 

 คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว 

 คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 



 

 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ิน(ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทริป ชําระท่ีสนามบินในวันเช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวร

แลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี) 

 

เง่ือนไขการสํารองท่ีนั่ง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสาร

สงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรให

เรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือวาทาน

ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หาก

ออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมรบัผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวาง

ประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยว

ในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนช่ือผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละ

สายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 

 

หมายเหตุ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีนี้บริษัท

ฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการใน

ทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ี

นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, 

การจลาจลตางๆ เปนตน 

 

 

 



 

 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ

คาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทาง

บรษัิทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะ

ดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมี

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้ 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให) 

2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดข้ึนในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัตร

เครดิต เปนตน) 

3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 

3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 

4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไม

เขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคา

และบริษัท 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน  

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวันเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, 

การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  



 

 

 เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง

ตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ

เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถ

รับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง 

มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ  ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี

อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไม

ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด

หองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพิ่ม  

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ

ทองเที่ยวและ ชอปปงแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอ

ความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอ

สงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวาง

เดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน

คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมด

แลว 

 บริการนํ้าด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัส

นําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศก

และคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 



 

 

 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุน

ดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพิ่มเติมผูเดินทางตองรบัผดิชอบในสวนน้ันๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวา

เปนความผิดของผูเดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดข้ึนตามมา และ จะไม

สามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใด

หนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ 

เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ

เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศ

เพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการ

เปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรยีบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถ

เปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ

คาใชจายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีข้ึนอยู

กับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

 

*เมื่อทานชาํระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษทัฯ  

จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงท้ังหมดนี้แลว* 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 บริการเพ่ิมเติม Wifi เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 


