
 

 

รหัสทัวร VWS1900988 
ทัวรญ่ีปุ�น นาโกยา นากาโน คานาซาวา ชิราคาวาโกะ 4 วัน 3 คืน (SL) 
 

เท่ียวเมืองคานาซาวา ชมสวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่นาต่ืนตาต่ืนใจที่สุดของประเทศญ่ีปุ�น 
ชม หมูบานฮิงาชิ ชายะ หมูบานโรงน้ําชา และแหลงผลิตชาชายะ    
เมืองนาโกยา เมืองใหญท่ีสุดใน “ภูมิภาคชูบุ”  
สัมผัสหมูบานชิราคาวาโกะ หมูบานมรดกโลก  
ชอปปم�ง ยานการคาซาคาเอะ DUTY FREE และ มิตซุยเอาทเล็ตพารค แจ็สทดรีมนางาชิมะ 
เท่ียวครบเต็มวัน  
 

 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก: กรุงเทพ  สนามบินดอนเมือง – ชูบุเซ็นแทรร (เมืองนาโกยา)– เมืองนากาโน 
05.00 น. � คณะพรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง ประตู 7-8 อาคารผูโดยสารขาออก สาย

การบิน Thai Lion Air โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

07.45 น. ✈  เหิรฟ�าสู  เมืองนาโกยา ประเทศญี่ ปุ� นโดยสายการบิน Thai Lion Air 
เท่ียวบินที่ SL310 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  ใชเวลาบิน 5 ช่ัวโมงคร่ึง โดยประมาณ) 

15.45 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา ประเทศญ่ีปุ�น นําทานผานข้ันตอน
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว (เวลาท่ีญ่ีปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 
ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญ
มาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองนากาโน (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เปน
จังหวัดในภูมิภาค Chubu ภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาสูง ทําใหมีอากาศหนาวเย็น 
และมีความสวยงามของธรรมชาติอยางท่ีสุด ไดช่ือวาเปนหลังคาแหงญ่ีปุ�น เน่ืองจาก
ถูกรอบลอมดวยภูเขาสูง  

เพ่ือใหทานไดเพลิดเพลินกับการทองเท่ียวอยางจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

พักที ่  โรงแรม Toyoko Inn Matsumoto Ekimae Honmachi or Nagano Area 
Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

 
วนัที่สอง   สายอัลไพนทาเทยามา - เข่ือนคุโรเบะ - เขาทาเทยามา–กําแพงหิมะ (ข้ึนอยูกับ

สภาพอากาศ)– คานาซาวา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานสัมผัสใกลชิดกับความมหัศจรรยของธรรมชาติ ในเสนทาง สายอัลไพนทาเท
ยามา-คุโรเบะ ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของ เจแปนแอลป� (Alpen Route) 



 

 

 
 
 โดยการนําทานเดินทางสู สถานีโอกิซาวา 
จากน้ันนําทานชม เข่ือนคุโรเบะ (Kurobe 
Dam) ซ่ึงเปนเข่ือนยักษก้ันน้ําท่ีใหญมหึมา
ที่สุดของประเทศญ่ีปุ�น จะมีสายรุงพาดผาน
ตลอดป ท่ีโอบลอมดวยภูเขานับรอยลูกและ
ชมทัศนียภาพของวงลอมเขาหิมะ มีความสูงถึง 18 6 เมตร และมีความกวางถึง 492 
เมตร ซึ่งใชเวลาต้ังแตเร่ิมบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ป เฉพาะตัวเข่ือนใชเวลาใน
การสราง 4 ป โดยจะใชเวลาเดินเทาเพ่ือขามเข่ือน 800 เมตร  จากน้ันไปยัง ไปยัง
สถานีคุโรเบะโกะ เพ่ือน่ังเคเบ้ิลคารลอดภูเขาจากสถานีคุโรเบะโกะ ไปยังสถานีคุโรเบะ
ไดระ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซ่ึงเปนเคเบ้ิลคารแหงเดียวในญ่ีปุ�นท่ีลอดภูเขา
ต้ังแตตนจนสุดเสนทาง ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงหิมะท่ีตกรุนแรงมากในฤดูหนาว จากน้ันนํา
ทาน โดยสารกระเชาไฟฟ�า ท่ีไมมีเสากลางตลอดชวง 1,710 เมตร หลังจากน้ัน นํา
ทานเดินทาง ผานอุโมงค ท่ีลอดใตภูเขาทาเทยามา ที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร 
นับเปนอุโมงคท่ีอยูสูงที่สุดในญี่ปุ�น ไปยังสถานีมุโรโดะ 



 

 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  นําทานชม ยอดเขาทาเทยามา มีความสูง 3,015 เมตร ซ่ึงสูงเปนอันดับสองรองจาก

ภูเขาไฟฟูจิ และยังเปนหน่ึงในสามภูเขาศักด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือคนญี่ปุ�นต้ังแตสมัย
โบราณ ใหทานไดเก็บภาพทิวทัศนอันสวยงามนาประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา ซ่ึง
ในวันที่ทองฟ�าโปรง สามารถมอง เห็นไดไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และใหทุกทานไดเดินบน
เสนทางท่ีสองขางทางเปน กําแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูงกวาสิบเมตร 
(ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ) ความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น 
นับเปนอีกทัศนียภาพที่ต่ืนตาต่ืนใจ เพลิดเพลินกับการบันทึกภาพท่ีประทับใจ นําทาน
เดินทางสู สถานีบีโจดัยระ โดยรถปรับอากาศ ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับ
ทิวทัศนของเทือกเขาแอลป�ญ่ีปุ�น ใหทานไดเก็บเก่ียวความประทับใจตามอัธยาศัย 
ส้ินสุดเสนทางอัลไพนท่ีสถานีทาเทยามา 



 

 

 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองคานาซาวา เปนศูนยกลางของเศรษฐกิจอันรุงเรืองและอารยะ

ธรรมอันล้ําคาต้ังแตสมัยเอโดะชวงที่ขุนนางศักดินาช้ันสูงท้ังหลายตางใหการสนับสนุน
ในเร่ืองของการทํางานฝมือและวัฒนธรรม  

เพ่ือใหทานไดเพลิดเพลินกับการทองเท่ียวอยางจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

พักที ่  Hotel Ekono HigashiKanazawa or Kanazawa Area Hotel ห รื อ
เทียบเทาระดับเดียวกัน 

 
วนัที่สาม   เมืองคานาซาวา - สวนเคนโรคุเอน – ยานเมืองเกาหมูบานฮิงาชิชายะ – ชิราคาวา

โกะ – นาโกยา – ช็อปปم�งซาคาเอะ 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) ไดช่ือวาเปน 1 ใน 3 ของ
สวนที่นาต่ืนตาต่ืนใจที่สุดของประเทศญ่ีปุ�น พ้ืนท่ีภายในสวนเค็นโรคุเอ็นน้ัน ประกอบ
ไปดวยวิวทิวทัศนของบอน้ํา หุบเขาอันสวยงามและบานหลังนอยใหญที่ใชในการผลิต
ชาน่ันเอง ความหมายของคําวา เค็นโรคุ คือ สวนท่ีมีองคประกอบที่ดี 6 อยางดวยกัน 
ก็คือพ้ืนที่ที่กวางขวาง, บรรยากาศท่ีเงียบสงบ, ความลงตัว, ความเปนมาอันยาวนาน, 
แหลงน้ํา, และทัศนียภาพลอมรอบท่ีสวยงามตระการตา นักทองเท่ียวสามารถดื่มด่ํา



 

 

และผอนคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นที่ผลัดเปล่ียนมีความสวยงาม
แตกตางกันไปตามแตละฤดูกาลได 

 
จากน้ัน นําทานเดินทางสูหมูบ านฮิงาชิ ชายะ (Higashi Chaya District) เปนหน่ึงใน

หมูบานโรงน้ําชา และแหลงผลิตชาชายะ ในสมัยเอโดะเปนสถานบันเทิงใหแขกผูมา
เยือนไดเพลิดเพลินไปกับการรองเพลงและเตนรําของเกอิชา นอกจากน้ียังมีหมูบานอีก 
2 แหงที่คลายคลึงกับที่น่ี ไดแก นิชิ ชายะ และคาซุเอะ มาชิ ชายะ โดยหมูบานฮิงาชิ 
ชายะ เปนหมูบานที่ใหญ ท่ีสุด และนาสนใจที่ สุด อิสระใหทานไดเก็บภาพความ
ประทับใจ 



 

 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานเดินทางเขาสูเสนทางธรรมชาติมุงหนาสู หมูบานชิราคาวาโกะ (ใชเวลาในการ
เดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) ซ่ึงไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโก ใหเปนมรดก
โลกในป ค.ศ. 1995 พบกับ หมูบานสไตลกัสโซ–สึคุริ เปนสไตลญ่ีปุ�นแบบด้ังเดิม
รูปรางของหลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจา หรือ พระเจา จึงเรียก
หมูบานสไตลน้ีวา กัสโซ แปลวา พนมมือ ตามรูปแบบของบานมีหลังคาชันถึง 60 
องศา ลักษณะคลายสองมือพนมเขาหากัน ตัวบานมีความยาวประมาณ 18 เมตร 
ความกวางประมาณ 10 เมตร โครงสรางของบาน ไมใชตะปูแมแตตัวเดียว แตยังคง
ความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกทับหลังคาอยางหนักในชวงฤดูหนาวไดเปนอยาง
ดี 



 

 

 
จากน้ัน นําทานเดินทางกลับสู เมืองนาโกยา  (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมงคร่ึง) 

เปนเมืองใหญที่สุดใน “ภูมิภาคชูบุ” ซ่ึงอยูตรงกลางของประเทศญี่ปุ�น บริเวณรอบๆนา
โกยามีแหลงผลิตสินคาการเกษตร ปศุสัตว และประมงที่มีช่ือเสียงของญี่ปุ�น อีกทั้งยัง
เปนเมืองอุตสาหกรรม โดยมีฐานการผลิตรถยนต, ยานอวกาศ, เคร่ืองจักร, เซรามิก 
ฯลฯ  นอกจากน้ียังมีแหลงทองเที่ยวที่มีเสนหดึงดูดใจใหทานมาเที่ยวชมไดอยางเต็มอ่ิม 
เชน การเที่ยวชมประวัติศาสตร (สถานที่ทางประวัติศาสตรที่เก่ียวของกับโอดะ โนบุนา
งะ, โทโยโตมิ ฮิ เดะโยชิ, โทกุงาวะ อิเอะยาสุ), การทองเที่ยวเชิงอุตสาหกรรม 
(วัฒนธรรม “การผลิตสินคา”) 
นําทานเดินทางสู ยานซาคาเอะ (Sakae) เปนยานธุรกิจการคา มีหางสรรพสินคามัตสึ
ซาคายะ หรือ เมืองใตดิน (central park) ท่ีเต็มไปดวยรานตางๆ เชน รานเส้ือผา
แฟช่ัน, รานของใชกระจุกกระจิก, รานซาลอนความงาม เปนตน ท่ีน่ีกินบริเวณต้ังแต
สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ 

เพ่ือใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปم�งอยางจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 



 

 

 
พักที ่  TOYOKO INN NAGOYAMEIEKI MINAMI  

หรือ TOYOKO INN CHUBU INTERNATIONAL AIRPORT Airport No.1   
หรือ BUSINESS HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วนัที่ส่ี   ผานชมปราสาทนาโกยา (ชมภายนอก) –DUTY FREE - MITSUI OUTLET JAZZ 
DREAM PARK-สนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา-สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานผานชมปราสาทนาโกยา (ชมภายนอก) เปนปราสาทที่ถูกสรางขึ้นมาโดยคําส่ัง
ของโทคุกาวะ อิเอยาสุเม่ือปค.ศ. 1610 และสรางข้ึนมาใหมเมื่อปค.ศ. 1959 หลังจาก
ถูกทํ าลายจากการโจม ตีทางอากาศ เมื่ อป ค .ศ .1945  โดยมี ตั วชา ชิ โฮ โคะ 
(Shachihoko) ซ่ึงเปนสัตวทะเลในตํานานญ่ีปุ�นท่ีต้ังบนหอคอยปราสาทหลักน้ันถือวา
เปนสัญลักษณของเมืองนาโกยาท่ีใครๆ ก็รูจักโดยเรียกตัวชาชิโฮโคะกันวาคินชาชิ 
(Kin-Shachi) ซ่ึงแปลวาชาชิโฮโคะสีทอง สวนตัวหอคอยปราสาทหลักน้ันมีทั้งหมด 7 
ช้ันและมีช้ันใตดินอีกช้ันหน่ึงดวย ซ่ึงในแตละช้ันจัดแสดงส่ิงของตางๆ และมีราน
จําหนายของท่ีระลึกอยูช้ันบนสุด เน่ืองจากบริเวณโดยรอบของปราสาทนาโกยามีตน
บวย ทานสามารถมองเห็นตนบวยโดยรอบไดอยางเพลิดเพลิน 



 

 

 
 

จากน้ัน อิสระใหท านไดชอปปم� ง  ณ  DUTY FREE ใหท านได เลือกซ้ือ สินค า อาทิ เชน 
เคร่ืองสําอาง เคร่ืองใชไฟฟ�า อาหารเสริม เคร่ืองประดับ ของที่ระลึก และขนม ของ
ฝาก ตาง ๆ มากมาย 

เพ่ือใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปم�งอยางจุใจ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

ใหทานชอปปم�งจุใจที่ มิตซุย เอาทเล็ท (Mitsui Outlet Park) ศูนยรวมแฟช่ันทันสมัย 
แหลงรวมพลของ สินคาแบรนดเนมช่ือดังจากทั่วโลกประกอบดวยแบรนดดังถึง 128 
แบรนด อาทิเชน Coach, Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพรอมดวยสินคา
สําหรับทุกคนต้ังแตสินคาแฟช่ันหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬา และสินคาท่ัวไป 
นอกจากน้ีภายในหาง ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญ ท่ีจุได 650 ที่น่ัง และมี Hokkaido 
Roko Farm Bridge ซ่ีงเปนพ้ืนท่ีที่มีสินคาทองถ่ินและสินคาจากฟารมสด มาขายอีก
ดวย 

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา 
17.15 น. ✈ เหิรฟ�าเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เที่ยวบินที่ SL311 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  ใชเวลาบิน 5 ช่ัวโมงคร่ึง โดยประมาณ) 
21.50 น. ถึงทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 



 

 

หมายเหตุ กรณีที่ประเทศญี่ ปุ�นยกเวนคาวีซาให น้ันสงวนสิทธิ์ เฉพาะวีซานักทองเท่ียว
เพราะฉะน้ันลูกคาตองใชพาสปอรตเลมแดงในการเดินทางเทาน้ัน  
 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
อัตราคาบริการ 

ผูใหญ 
(พักหอง 2-3 ทาน) 

เด็ก 
อายุ 2 ปข้ึนไป 

พักเด่ียว 
ชําระเพ่ิม 

พฤหัส-อาทิตย 09-12 พ.ค. 26,900 26,900 7,000 
อาทิตย-พุธ 12-15 พ.ค. 26,900 26,900 7,000 
ศุกร-จันทร 17-20 พ.ค. 28,900 28,900 7,000 

พฤหัส-อาทิตย 23-26 พ.ค. 26,900 26,900 7,000 
พฤหัส-อาทิตย 30 พ.ค.-2 มิ.ย. 26,900 26,900 7,000 
พฤหัส-อาทิตย 06-09 มิ.ย. 26,900 26,900 7,000 
พฤหัส-อาทิตย 13-16 มิ.ย. 26,900 26,900 7,000 

ศุกร-จันทร 14-17 มิ.ย. 25,900 25,900 7,000 
พฤหัส-อาทิตย 20-23 มิ.ย. 26,900 26,900 7,000 

ศุกร-จันทร 21-24 มิ.ย. 25,900 25,900 7,000 
 

หมายเหตุ : ทางโรงแรมจะเปนผูเลือกหองพักให ซ่ึงจะเปนหอง Single / หอง Twin / หอง 
Triple ตาม Situation ของโรงแรม 

*คาบริการขางตนเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน กรณีตางชาติชําระเพ่ิม 3,000 บาท  
คาทัวรไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ินทานละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ตอ

ทาน 
ชําระที่สนามบินดอนเมืองกอนออกเดินทาง* 

ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน **ไมไดบังคับ** 
ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน 

  
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     
  คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
  คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  



 

 

  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
  คาที่พักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
  คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ  
  คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
  คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
  คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท 
คาโทรศัพททางไกล  
คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ี ส่ังเพ่ิม
นอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ตอ
ทาน ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเดินทาง ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจ
ของทาน  
**ไมไดบังคับ** ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน  
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศทําวีซาญ่ีปุ�น ผูเดินทางตองชําระ

คาวีซาเพ่ิม 1,500 
 
เง่ือนไขการใหบริการ 

1. ในการจองกรุณาชําระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ 10,000 บาท พรอมหนาพาสฯ 
ภายใน 2 วัน หลังจากทําการจอง และชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือกอนเดินทางอยางนอย 
30 วัน 

2. หากลูกคาทําจองเกิน 20 ทาน ทานที่ 21 เปนตนไปชําระเพ่ิม 1,000 บาท หาก
พบวาคณะเดียวกันจองเกิน 20 ทาน แมวาทานจะจองทัวรมาคนละบริษัทก็ตาม ขอ
สงวนสิทธ์ิใหชําระเพ่ิมตามเง่ือนไขของบริษัท 

3. กรณีไมเขา  DUTY FREE  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ี
เกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน  1,000 บาท / ทาน / ราน 



 

 

4. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจํา
คืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

การยกเลิก 
เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 

100%  ซ่ึงเมื่อจองและจายมัดจําแลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนเงินคามัดจําหรือคา
ทัวรใดๆ ทั้งส้ิน  เวนแต 
1.  ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกต๋ัว

เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน ถายังไมมีการย่ืนวีซา หรือมีการเสีย
คาใชจายอ่ืนใด โดยตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 15 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับ
รวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

2. กรณีตองทําวีซา ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทัน
กอนออกต๋ัวเคร่ืองบิน แตมีการยื่นวีซาไปแลวหรือมีคาใชจายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหัก
คาใชจายเฉพาะเทาที่จายไปลวงหนาตามจริงเทาน้ัน โดยตองแจงทางบริษัททราบ
ลวงหนา 15 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

3.  ผูจองยกเลิกการเดินทาง ต๋ัวเคร่ืองบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมา
แทนไดในวันเดิม ผูยกเลิกตองรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือต๋ัว 3,000 
บาท / ต๋ัว 1 ใบ + สวนตางของภาษีน้ํามันเช้ือเพลิง และบริษัทฯ จะหักคาใชจายอ่ืนๆ 
เฉพาะเทาที่ไดจายไปลวงหนาตามจริงเชน คาวีซา เปนตน โดยตองแจงทางบริษัท
ทราบลวงหนา 7 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

 
หมายเหตุ 

1.  จํานวนผูเดินทางข้ันต่ําผูใหญ 30 ทานข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได 

3. รายการทองเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดย
คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 



 

 

4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เชน 
พายุไตฝุ�น ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจาย
เพ่ิม เติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย
, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออก
เมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แต
ท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ี
โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม 
และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

11. เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ เม่ือออกต๋ัวไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถ
เดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเคร่ืองบินไมสามารถนํามาเล่ือนวัน
หรือคืนเงินได  

12. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวท้ังหมด 

13. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ 
กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน 

14. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ 
แทนบริษัท  เวน แตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 
หมายเหตุ   กรุณาศึกษารายละเอียดเง่ือนไขใหเขาใจกอนทําการจอง เพ่ือประโยชน
สูงสุดของทาน 



 

 

ขอควรระวัง  
-กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�น กับเจาหนาที่
ทุกคร้ัง 
-กรณีลูกคาที่ตองเดินทางดวยเที่ยวบินในประเทศ  กอนตัดสินใจซ้ือทัวร โปรดตรวจสอบ
รายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน  หรือตรวจสอบกับทางออฟฟต กอนตัดสินใจซ้ือต๋ัวเคร่ืองบิน
ภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน คาทัวรที่ชําระกับผูจัด เปนการชําระขาด
กอนเดินทางและผูจัดไดชําระตอใหกับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานที่เท่ียวตางๆ แบบ
ชําระขาดกอนออกเดินทางเชนกัน ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการ
ไมวาดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฎิเสธเขาหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศ
ไทยและประเทศญ่ีปุ�น ทางผูจัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุ
ไมต่ํากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 
หนา 
หมายเหตุ : สําหรับผู เดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
***สําหรับพาสปอรตไทย [เลมสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชวีซา ทาง
บริษัทขอเก็บคาวีซาที่เกิดข้ึนตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด *** 
 
 
 
 
 


