
 

 

รหัสทัวร  TTN1900617 
ทัวรญี่ปุ�น  นาโกยา  ทาคายามา  กําแพงหิมะ  5 วัน 3 คืน (JL) 
สัมผัสกําแพงหมิะ  เยือนหมูบานชิราคาวาโกะ   สวนเค็นโรคุ เยือนครัวคานาซา
วา  ตลาดโอมิโช   ชอปปم�งจุใจ ณ ตลาดนาคามิชิ, คานาซาวา เฮียคคุบังไก และ
ซาคาเอะ 

 

 
โดยสายการบินเจแปนแอรไลน (JL) 



 

 

FREE!! WIFI ON BUS  
มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

 
** ปล. ไมมรีาคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ  

 ราคาเด็กอายุตํ่ากวา 2 ป (Infant) ทานละ 7,900 บาท 
 ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินสุวรรณภูมิ 
21:00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโดยสารขาออก เคานเตอร R ประตู 

8  สายการบนิเจแปนแอรไลน มีเจาหนาที่ของบริษัทคอยตอนรับทาน 
วันที่สอง   สนามบินชูบุเซ็นแทรร  นาโกยา – ชิราคาวาโกะ – ทาคายามา - ซันมาชิซูจิ - 

มัตสึโมโต - ถนนนาคามาชิ 
00.25 น. เหิรฟ�าสู เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ JL738 

08.15 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น นําทานผาน
ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวา

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเดี่ยว บัส  
20-24 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900 1 
27-31 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900 1 
03-07 มิถุนายน 2562 29,888.- 8,900 1 
10-14 มิถุนายน 2562 29,888.- 8,900 1 
17-21 มิถุนายน 2562 29,888.- 8,900 1 
24-28 มิถุนายน 2562 29,888.- 8,900 1 



 

 

เมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ �นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก 
เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ นําทานสู ชิ
ราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศ
ญี่ปุ �น เปนหมูบานชาวนาที่มีรูปรางแปลกตาติดอันดับ The most beautiful 
village in Japan และเปนเมืองมรดกโลกที่มีชื ่อเสียงแหงหนึ่ง HILIGHT!!! 
หมูบานแบบกัชโชสึคุริ เปนบานชาวนาโบราณที่มีอายุมากกวา 250 ป คําวา 
“กัชโช” มีความหมายวา “พนมมือ” ซึ่งเปนการบงบอกถึงลักษณะ รูปแบบของ
บานที่มีหลังคามุงดวยฟางขาวที่ทํามุมชันถึง 60 องศา คลายสองมือที่ประนมเขา
หากัน ตัวบานมีความยาวประมาณ 18 เมตร กวาง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสรางขึ้น
โดยไมใชตะปู ตอมาในป 1995 องคการยูเนสโกขึ้นทะเบียนใหชิราคาวาโกะเปน
มรดกโลก 

เที่ยง บริการอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  
เดินทางสู ทาคายามา (Takayama) เมืองเกาแกอยูในหุบเขาลอมรอบดวย
เทือกเขาเจแปนแอลป�  ถูกขนานนามไววาเปน ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตนอย 
เปนเมืองเกาแกที่ยังคงอนุรักษไวซึ่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีต
ของชาวญี่ปุ�นไดอยางสมบูรณ บานเรือนสรางขึ้นดวยไมแบบโบราณ บรรยากาศ
เกาแก อายุเปนรอยๆป มี วัด ศาลเจา สะพาน ตลาดเชาที่คึกคักเต็มไปดวยผูคน 
ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ นําทานเดน
เลน ชมบรรยากาศเมืองเกาทาคายามาที่ ซันมาชิซูจิ (Sanmachisuji) ยาน
เมืองเกาที่อนุรักษความเปนเอโดะเมื่อ 300 ปกอนไดเปนอยางดี ผานชม อาคาร
ทาคายามาจินยะ (Takayama Jinya) อดีตทําหนาที ่เปนสํานักงานรัฐบาล
ทองถิ ่นประจําภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในป 1692 
จนกระทั่งป 1969 จนถึงปจจุบันเปดเปนพิพิธภัณฑใหประชาชนเขาชมหองเสี่อทา
ทามิที่ไดรับการบํารุงรักษาเปนอยางดี ปจจุบันใชเปนที่จัดแสดงขาวของและ
เอกสารทางการของขนุนางศักดินา แผนที่ภูมิภาคฮดิะ และประวัติศาสตรแผนเมอืง 
เปนตน (ไมรวมคาเขา จายเพ่ิมประมาณ 430 เยน/ทาน)  เ ดิ น ท า ง สู  



 

 

เมืองมัตสึโมโตะ (Matsumoto) เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสองของจังหวัดนา
กาโน สัมผัสบรรยากาศชาวเมืองทองถิ ่น ณ ถนนนาคามาชิ (Nakamachi 
Street) สองขางทางของถนนเรียงรายไปดวยอาคารเกาแกสไตลโบราณที่เก็บ
รักษาไวเปนอยางดี รวมถึงอาคารคลังสินคาจํานวนหนึ่ง (kura) ที่มีผนังสีขาว ซึ่ง
เปนสัญลักษณของยานการคาในอดีต นอกจากนี้ยังมีรานคาเล็กๆ ขายของแฮนด
เมด ของที่ระลึก ของสะสมตาง รานอาหาร เครื่องดื่ม และที่พักแบบเรียวกังเปด
ใหบริการแกนักทองเที่ยวอีกดวย 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
พักที่ APICO PLAZA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
วันที่สาม โทยามา - สายอัลไพนทาเทยามา – เขาทาเทยามา – กําแพงหิมะ – เขื่อนคุ

โรเบะ – เมืองคานาซาวา - ชอปปم�งคานาซาวา เฮียคคุบังไก 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

นําทานสัมผัสใกลชิดกับความมหัศจรรยของธรรมชาต ิในเสนทาง สายอัลไพนทา
เทยามา-คุโรเบะ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ เจแปนแอลป� (Japan Alps)  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันตาม ณ ภัตตาคาร (3) 
โดยการนําทานเดินทางสู สถานีทาเทยามา จากนั้นนําทานโดยสารเคเบิ้ลคาร 
ลอดภูเขาสู สถานีบีโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. นําทานเดินทางสู 



 

 

สถานีมูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกบัทวิทศันของ
เทือกเขาแอลป�ญี่ปุ�น ใหทานไดเก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนํา
ทานชม ยอดเขาทาเทยามา มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเปนอันดับสองรองจาก
ภูเขาไฟฟูจ ิและยังเปนหน่ึงในสามภูเขาศักด์ิสิทธิ์ตามความเช่ือคนญี่ปุ�นต้ังแตสมัย
โบราณ ใหทานไดเก็บภาพทิวทัศนอันสวยงามนาประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา 
ซึ่งในวันที่ทองฟ�าโปรง สามารถมอง เห็นไดไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และใหทุกทานได
เดินบนเสนทางที่สองขางทางเปน กําแพงหิมะสูงชัน (Snow Wall) สูงกวาสิบ
เมตร (ขึ ้นอยูกับสัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น 
นับเปนอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาต่ืนใจ เพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่ประทับใจ  นํา
ทานเดินทางผานอุโมงคที่ลอดใตภูเขาทาเทยามา ที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร 
นับเปนอุโมงคที่อยูสูงที่สุดในญี่ปุ�น จากนั้นนําทานโดยสารกระเชาไฟฟ�า ที่ไมมี
เสากลางตลอดชวง 1,710 เมตร สู สถานีคุโรเบไดระ จากนั้นนําทานนั่งเคเบ้ิล
คารลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 
800 เมตร ซึ่งเปนเคเบิ้ลคารแหงเดียวในญี่ปุ�นที่ลอดภูเขาตั้งแตตนจนสุดเสนทาง 
ทั้งนี ้เพื ่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว จากนั้นชม เขื่อนคุโรเบะ 
(Kurobe Dam)  ซึ่งเปนเขื่อนยักษกั้นน้ําที่ใหญมหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุ�น จะมี
สายรุงพาดผานตลอดป ที่โอบลอมดวยภูเขานับรอยลูกและชมทัศนียภาพของวง
ลอมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกวางถึง 492 เมตร ซึ่งใชเวลา
ตั้งแตเร่ิมบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ป เฉพาะตัวเขื่อนใชเวลาในการสราง 4 
ป โดยจะใชเวลาเดินเทาเพื่อขามเขื่อน 800 เมตร เดินทางสู เมืองคานาซาวา 
(Kanazawa) เปนศูนยกลางของเศรษฐกิจอันรุงเรืองและอารยะธรรมอันลํ ้าคา
ต้ังแตสมัยเอโดะชวงที่ขนุนางศักดนิาช้ันสูงทัง้หลายตางใหการสนับสนุนในเร่ืองของ
การทํางานฝมือและวัฒนธรรม  

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
ที่พัก APA HOTEL KANAZAWA CHUO หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   

จากนั้น อิสระใหทานชอปปم�ง บริเวณหนาสวนสาธารณะตามอัธยาศัย จากน้ัน 
อิสระใหทานเดินชอปปم�ง ณ เมืองคานาซาวาตามอัธยาศัย นําทานชอปปم�ง ณ คา



 

 

นาซาวา เฮียคคุบังไก (Kanazawa Hyakubangai) เปนหางสรรพสินคาที่มี
ตั้งแตของที่ระลึก สินคาแฟชั่นไปจนถึงของเบ็ดเตล็ดและของใชประจําวันรวมถึง
อาหาร ใหทานไดเลือกซื้อสินคาของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

วันที่สี่   ตลาดเชาคานาซาวา ตลาดโอมิโช – สวนเค็นโรคุเอ็น - นาโกยา - มิตซุยเอาท
เล็ตพารค แจ็สทดรีมนางาชิมะ – ดิวตี้ฟรี - ชอปปم�งซาคาเอะ 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
นําทานสู ตลาดเชาคานาซาวา ตลาดโอมิโช (Omicho Market) เปนตลาดสด
ที่ใหญและเกาแกมาตัง้แตสมัยเอโดะ เปดมากวา 280 ป ดานในตลาดโอมิโช จะมี
รานขายอาหารทะเลสดๆ รานขายผักผลไมตามฤดูกาลของญี่ปุ�น รานขายเน้ือสัตว
ตางๆ รานขายปลา ภายในตลาดมีหลังคาโดม สวาง กันหนาว กันฝน เดินจับจาย
ใชสอยไดอยางสบาย เปนตลาดที่สะอาด ไมมีกลิ่นคาว ในตลาดโอมิโชมรีานคากวา 
180 รานคา หามพลาด กุงกัสซึเอบิ  เปนกุงที่มีไขเปนสีฟ�าและมีเปลือกที่กรอบ
เปนกุงที่ขึ้นช่ือของเมืองคานาซาวา ปูสายพันธซูไวคานิ เปนปูอีกสายพันธที่อรอย
มากๆ ใครที่มาทองเที่ยว เมืองคานาซาวาตองมาชิมปูสายพันธน้ี ในตลาดน้ี มีราน
ขายนํ้าผลไม ที่เจาะเนื้อผลไมออกแลวนํานํ้าของผลไมไปใส ทําใหสามารถดูดนํ้า
ผลไม ได และมีเน ื ้อผลไมผสมอยู ด วย น ําท านชมสวน สวนเค ็นโรค ุเอ็น 
(Kenrokuen Garden) ไดช่ือวาเปน 1 ใน 3 ของสวนที่นาต่ืนตาต่ืนใจที่สุดของ
ประเทศญี่ปุ �น พื้นที่ภายในสวนเค็นโรคุเอ็นนั้น ประกอบไปดวยวิวทิวทัศนของ



 

 

บอนํ ้า หุบเขาอันสวยงามและบานหลังนอยใหญที ่ใชในการผลิตชานั่นเอง 
ความหมายของคําวา เค็นโรคุ คือ สวนที่มีองคประกอบที่ดี 6 อยางดวยกัน ก็คือ
พื้นที่ที่กวางขวาง, บรรยากาศที่เงียบสงบ, ความลงตัว, ความเปนมาอันยาวนาน, 
แหลงนํ้า, และทัศนียภาพลอมรอบที่สวยงามตระการตา นักทองเที่ยวสามารถด่ืม
ดํ ่าและผอนคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นที ่ผลัดเปลี ่ยนมีความ
สวยงามแตกตางกันไปตามแตละฤดูกาลได  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันตาม ณ ภัตตาคาร (6) 
นําทานสู เมืองนาโกยา เปนตัวเมืองของ จังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัย
อยูมากกวา 2 ลานคน เปนเมืองศูนยรวมการคาและการคมนาคมที่สําคัญแหงหน่ึง
ของญี่ปุ�น อิสระใหทานชอปปم�ง ณ มิตซุยเอาทเล็ตพารค แจ็สทดรีมนางาชิมะ 
Mitsui Outlet Park – Just Dream Nagashima เอาท  เล ็ตมอลล ท ี ่มี
จํานวนรานคามากที่สุดในญี่ปุ �น สินคาที่นี่จําหนายในราคาลด 30 – 70% จาก
ราคาปกติ ที่นี ่มีศูนยอาหารและลานกิจกรรมอยูหลายจุดเหมือนกับเปนธีมพาร
คแหงหนึ่ง อิสระใหทานไดหาของถูกใจเปนของฝาก ของที่ระลึก ในราคาสุดคุม
ตามอัธยาศัย อิสระชอปปم�ง ดิวตี้ฟรี (Duty Free) ใหทานเลือกซื้อสินคาปลอด
ภาษี ทั้ง เส้ือผา น้ําหอม ตางๆ ตามอัธยาศัย 
จากน้ันเดินทางสู ยานซาคาเอะ (Sakae) เปนยานธุรกิจการคา มีหางสรรพสินคา
มัตสึซาคายะ หรือ เมืองใตดิน (central park) ที่เต็มไปดวยรานตางๆ เชน ราน
เสื้อผาแฟชั่น, รานของใชกระจุกกระจิก, รานซาลอนความงาม เปนตน ที่นี ่กิน
บริเวณต้ังแตสถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่ TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
วันที่หา เมืองนาโกยา - สนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา – สนามบินสุวรรณภูมิ 

กรุงเทพฯ 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบนิชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา 



 

 

10.25 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบินเจแปนแอรไลน เที่ยวบิน
ที่ JL737 

14.15 น.     เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

สําหรับลูกคาทานทีไ่มเอาตั๋วเครื่องบิน  หักคาตั๋วออก 7,000 บาท จากราคาทัวร 
 
 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบรษัิทฯทราบในวนัจองทวัร * 
** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตวัทานเอง ** 

 



 

 

บรษัิทขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบรกิาร
ของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่�น สามารถใหบริการวันละ 10 
ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขบัจะเปนผูบรหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
  คารถโคชปรับอากาศ  
  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
  คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
  คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ �น กรณีประกาศใหกลับมายื ่นรองขอวีซาอีกคร้ัง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื ่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 



 

 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความ

พึงพอใจของทาน 
เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดนิทางได หากผูเดินทางทกุทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

  มัดจําทานละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา
ทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

  สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
  หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอื่นที่รออยู 
  หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
  เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
  สงรายชื่อสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเทีย่วทรปิใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง
, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด
ช่ือ-นามสกุล และอื่นๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 



 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

  ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทั้งหมด 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทั้งหมด 
  ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน  
  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่

มีการการันตีคามัดจําทีพั่กโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศและไมอาจขอคนืเงินได รวมถงึเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT 
และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคนืเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคา
ทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบนิน้ันๆ 
 

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือน
วันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ 
และการจัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถ
เขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว (กรณีตั๋ว REFUND ได) ผู เดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบิน
เทาน้ัน  

 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมที่พัก 

  เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก
แบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน 

  กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก และ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเป�า (Porter) 
  สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 2 

ช้ินๆละ 23 กิโลกรัม และการเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไม
อาจปฏิเสธได (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

  สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเคร่ืองได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 7 
กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 
น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

  กรณีที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป�าอาจจะถูกกําหนดให
ตํ่ากวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียก
เก็บเพิ่ม) 

  ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ
ผูโดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก!!! ผูโดยสารควรรบัทราบ  กอนการเดินทาง) 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน 

โรงแรม ที ่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล 
อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 
(ซ่ึงเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

2. หากทานยกเลิกทัวร เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทาง
ประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจาย เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูก
เก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั ้งหมด หรือบางสวน
ใหกับทาน ในกรณีดังน้ี 

  กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
สิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 



 

 

  กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
  กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ 

หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบตัิการเขาประเทศญีปุ่�น  
(สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวซีา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผู

รวมคณะไมถึง 30 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื ่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมอืง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 6 ของ
การเดินทาง รวมจํานวน 3 ขวด 



 

 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 
10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์................................................................................. วนัเดนิทาง........................................ 
ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุตํ�ากวา่ 12 ปี..............ท่าน) 
จํานวนหอ้งพักที�ใชท้ั �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื�อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื�อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ท่านตอ้งการ อาทเิชน่ 
อาหาร   ไม่ทานเนื�อววั  ไม่ทานเนื�อหม ู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอื�นๆ .................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................  
 

ขา้พเจา้รบัทราบเง ื�อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื�อ.............................................................ผูจ้อง  
(..............................................................) 

ลํ า ด ั
บ ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื�อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 
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