
 

 

รหัสทัวร JWT1900743 
ทัวรนาโกยา โปร ชิราคาวาโกะ เจแปน แอลป�  4 วนั 3 คืน (SL) 
- หมูบานชิราคาวาโกะ - สายอัลไพนทาเทยามา - เขาทาเทยามา  
- กําแพงหิมะเขื่อนคุโรเบะ - ปราสาทมัตสึโมโตะ(ดานนอก) - เมืองโบราณคามิซัน
โนมาชิ - ชอปปم�งซาคาเอะ – ถายรูปคูกับหอคอยนาโกยา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ 
กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความกรุณาใหทานซื้อตั๋ว
เครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน 
ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการ
ความคุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย 
ดังนั้นเหตุผลเหลานี้ อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไม
คืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุปประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยใน
ความไมสะดวก 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา ศาลเจาโอสึคันนง 

แหลงชอปปم�งยานโอส ึ

04.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3  อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบิน
ดอนเมือง เคานเตอรสายการบินไทยไลออนแอร (SL) พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยให
การตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหนาทัวรให
คําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

07.45 น. ออกเดินทางสู สนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยาประเทศญี่ปุ�น โดยสายบิน ไทยไล
ออนแอร เท่ียวบินที่ SL310 

 

 
 
 
 
 
 
 

นํ �าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 



 

 

 

 
 

สายการบิน Thai Lion Air ใชเครื่องใหญ AIRBUS A330-300  
ที่น่ังแบบ 3-3-3 เบาะกวาง มีจอทุกที่น่ัง !! 

 
**ยกเวน 19-22, 20-23, 24-27, 26-29, 27-30 พ.ค. 31-3, 6-9, 7-10, 13-16, 14-17 

มิ.ย. ** 
ขอสงวนสิทธิ์ใชเครื่องบิน B737-900ER 

 
ฟรี !! อาหารรอนบนเคร่ือง ไป-กลับ และ น้ําหนักกระเป�า 20 กิโลกรัมตอทาน 

*** ในการเดินทางเปนหมูคณะ การจัดที่น่ังของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกที่น่ังได และทางสาย
การบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได *** 

 
15.45 น.   เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น (เวลาที่ญี่ปุ�นเร็วกวา

ประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผานขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

** สําคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก  
ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ ** 

นําทานเดินทางสู ศาลเจาโอสึคันนง เปนหนึ่งในสามของศาลเจาบูชาเจาแมกวนอิมที่
ใหญที่สุดในญี่ปุ�น และเปนวัดประจําตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยังมีวัดบันโชจิ ซึ่งโทกุงาวะ 
อิเอะยาสุเคยพักอยูเมื่อครั้งเปนตัวประกัน อันเปนประวัติศาสตรหนาหนึ่งของยานโอสึ 
โอสึเปนเมืองที่ผสมผสานระหวางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมสมัยใหม และยังเปนจุด
ทองเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกยา ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ�นแลว นักทองเที่ยวตางชาติก็นิยม
มาเยีย่มชมเชนกัน  



 

 

ทานจะไดเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอยางเต็มอ่ิมที่
ยานรานคา หลังจากขอพรจากเจาแมกวนอิมเรียบรอยใหทานเพลิดเพลินกับสินคาราคา
สุดประหยัด ณ ยานการคาโอสึ ซึ่งอยูบริเวณดานขางของวัดแหงน้ีนั่นเอง  

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่โรงแรม HASHIMA GIFU HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 
 

วันที่ 2  หมูบานชิราคาวาโกะ - สายอัลไพนทาเทยามา-เขาทาเทยามา-กําแพงหิมะเขื่อนคุโรเบะ 
(เสนทางสายโรแมนติก เจแปนแอลป�)  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุ�นขนาน
แทดั้งเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 
1995 โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปราง
ของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลนี้วา “กัสโช” และมี
ผูคนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตละปไมตํ่ากวา 680,000 คน เลย
ทีเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานสัมผัสใกลชิดกับความมหัศจรรยของธรรมชาติ ในเสนทางสายอัลไพนทาเท
ยามา-คุโร เบะ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของเจแปนแอลป� นําทานชม ยอดเขาทาเทยามา มีความ
สูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเปนอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเปนหนึ่งในสามภูเขา
ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ�นตั้งแตสมัยโบราณ ใหทานไดเก็บภาพทิวทัศนอันสวยงาม
นาประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา ซึ่งในวันที่ทองฟ�าโปรง สามารถมอง เห็นไดไกลถึง
ภูเขาไฟฟูจิ และใหทุกทานไดเดินบนเสนทางที ่สองขางทางเปน กําแพงหิมะสูงชัน 
(SNOW WALL) เปนที ่ทราบกันดีวา เสนทางแอลป�ทาเตยามะคุโรเบะเปรียบเปน
“หลังคาของญี่ปุ�น” ซึ่งเปนเสนทางทะลุผานเขาทาเตยามะ แอลป�ญี่ปุ�นอันยิ่งใหญ สูง
จากระดับนํ้าทะเล 2400 เมตร ที่สามารถขามผานจากจังหวัดโทยามาไปจังหวัดนา
กาโนโดยการนั่งยานพาหนะชนิดตาง ๆ เจแปนแอลป�จะกลายเปนถนนหิมะที่ “ถูกแกะ
ใหผาน”ไดโดยตลอดอยางแทจริง ไมมีสถานที่ใดที่จะสัมผัสประสบการณเชนน้ีไดอีกแลว 
ผูคนจํานวนมากจากทุกมุมโลกลวนรูสึกประทับใจอยางมากมายกับความสูง 18 เมตร
ของกําแพงหิมะ เมื่อมองไกล ๆ จากรถบัสดานบน เปนทองฟ�าสีคราม,มองระหวางแนว
กําแพงหิมะเปนภูเขาฉาบหิมะสีขาวจัดมากมาย รวมทั้งเมื่อเดินเลนกลางทุงหิมะที่เห็น
สุดลูกหูลูกตา 

 
 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่โรงแรม TSUGAIKE KOGEN  HOTEL หรือระดับเดียวกัน  
 

วันที่ 3 ปราสาทมัตสึโมโตะ(ดานนอก)-เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ-ชอปปم�งซาคาเอะ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ปราสาทมัตสึโมโตะ(Matsumoto Castle) ใหทานชมและถายรูป
ดานนอก ซึ่งตั้งอยูที่เมืองมัตสึโมโตะ ภายในจังหวัดนากาโน นับวาเปนแหลงทองเที่ยวที่
ปงมากๆของเมืองแหงน้ี แถมยังเปน 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณและ
สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ �นอีกดวย ซึ่งหาไดยากในญี่ปุ �นที่จะไดดูปราสาทแบบ
ดั้งเดิมจริงๆ เพราะสวนมากจะถูกทําลายในชวงยุคหนึ่งมากอนเกือบทั้งนั้น เหลือไมกี่ที่
เทานั้นที่จะคงสภาพดั้งเดิมได อีกทั้งตัวปราสาทเองยังโดดเดเดนมีเอกลักษณแปลกตา
จากที่อื่นดวยปราสาทแหงนี้ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1592-1614 จากความที่สรางอยูบน
พื้นท่ีราบ จึงอีกชื่อเรียกหน่ึงในภาษาญี่ปุ�นวา ฮิราจิโระ ความปงเร่ืองสถาปตยกรรมการ
สรางนั้นประการแรกจะเปนมีหอคอยและป�อมปนเชื่อมตอกับโครงสรางอาคารหลัก 
รวมท้ังภายในตกแตงดวยไม 

 
 



 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ ซึ ่งบริเวณนี้ไดถูกพัฒนาใหเปนเมือง
การคา และรานคาชายคาบานบนถนนเกาแกแหงนี้ พื้นที่ทั้งหมดไดรับเลือกใหเปนเขต
ติดตอทางวัฒนธรรมที่สําคัญ มีคลองไหลผานชายคาของบานพอคาดวยหนาตางที่เปน
ตารางและโรงเก็บสาเกจํานวนมาก ทางเขาตกแตงดวยลูกบอลของใบสน มีสัญลักษณ
เกาแกมากมายในรานจําหนายสาเกและTakayama อีกทั้งยังมีรานคาท่ีคุณสามารถชิม
ไวนและสาเก รวมถึงรานจําหนายสตูเนื้อวัวที่คุณสามารถรับประทานขณะเดินไปดวย 
สําหรับของที่ระลึก คุณสามารถซื้อSarubobo ตุกตาลูกลิง ซึ่งมีหลากหลายชนิดเพื่อ
ปดเป�าสิ่งช่ัวราย ดังน้ันคุณสามารถซื่อมันเพ่ือความโชคดีเม่ือคุณมาที่น่ี 
นําทานสู DUTY FREE ชอปปم�งสินคาปลอดภาษีตางๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นนําทาน
เดินทางสู เมืองนาโกยา เดินทางสู ยานการคาซาคาเอะ ใหทานไดอิสระเพลิดเพลินกับ
การชอปป ง มีร�م านรวงประมาณ 1100 ราน โดยยานนี ้จะมีหางดังเชน PARCO, 
MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, ร  า น  100 เ ย น 
พรอมทั้งรานขายเส้ือผา รองเทา พรอมทั้งยังมีรานอาหารหลากหลายชนิดใหไดเลือกซื้อ
เลือกทานอีกดวย 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่โรงแรม NAGOYA  HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 (ทานสามารถเลือกซื้อทัวรเสริมไปชมเทศกาลไฟอลังการ Nabanano Sato winter  
Illumination) 

สําหรับทานที่ตองการเขาชมงานประดับไฟสุดอลังการของญี่ปุ �น Nabanano sato 
Illumination ชําระเพิ่มทานละ 2500 เยน (ไมรวมคาเดินทาง) โดย Nabana No 
Sato (なばなの里) เ ป  น ธ ี มพา ร  ค ส วนดอก ไม  ซ ึ ่ ง ตั ้ ง อ ย ู  ใ น  Nagashima 
Resort เม ื องค ุ ว านะ  (Kuwana) ของจั งหวั ดมิ เอะ  (Mie) ในภ ูมิภาคคัน ไซ 
(Kansai) นักท องเท ี ่ยวสามารถเดินทางมาได อย างสะดวกจากเม ืองนาโกยา 
(Nagoya) และเทศกาลไฟนี้เปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมของคนที่มาเที่ยวเมืองนาโก
ยาการเดินทางมา Nabana No Sato จากนาโกยา 

 น่ังรถบัสจาก Meitetsu Bus Center (อยูใกลกับสถานี Nagoya) มาลงท่ีป�าย 
Nabana No Sato (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 



 

 

 น่ังรถไฟสาย Kintetsu จากสถานี Nagoya มาลงที่สถานี Nagashima (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 20 นาที) และตอรถบัสมาลงที่ Nabana No Sato (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 10 นาที) 
 (เทศกาลไฟจะมรีะยะเวลาจัดงาน : 20 ตุลาคม 2018 – 6 พฤษภาคม 2019) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่ 4 ถายรูปคูกับหอคอยนาโกยา-JAZZ DREAM OUTLET - สนามบินชูบุเซ็นแทรร เมือง
นาโกยา-สนามบินดอนเมือง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานแวะถายรูปกับหอคอยนาโกยา หอคอยนาโกยาทีวีทาวเวอรตั ้งอยูในบริเวณ
สวน Hisaya Odori Park เปนหอคอยสงสัญญาณโทรทัศนที่เกาแกที่สุดของญี่ปุ�น 
สรางเสร็จในป ค.ศ. 1954 มีความสูงทั้งสิ้น 180 เมตร (ไมรวมคาขึ้นหอคอย) จากน้ัน
นําทานเดินทางสู JAZZ DREAM OUTLET ตั้งอยูในนากาชิมะ เขตคุวะนะ จังหวัดมิ
เอะ ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที หรือจะตอรถบัสกับรถไฟใตดินก็ได ใชเวลา
ประมาณ 50 นาทีเช นกัน ที ่น ี ่น ับไดว าเปนเอาทเล็ทที ่มีขนาดใหญที ่ส ุดของ
ญี่ปุ �น สินคาที ่นี ่จําหนายในราคาที ่ลด 40 – 70% 
จากราคาปกติ ที่น่ีมีศูนยอาหารและลานกิจกรรมอยู
หลายจุดเหมือนกับเปนธีมพารคแหงหนึ่ง ใหทานได
เพลิดเพลินกับการชอปปم�งอยางจุใจ 

เท่ียง         อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา 
17.15 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลออนแอร เท่ียวบินที่ SL 311  

*** บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง *** 
21.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการทัวร 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก 0-2 ป 
(ไมเสริมเตียงพักรวม
กับผูใหญ 2 ทาน) 

เดินทางทานเดียว/ 
พักเด่ียวจายเพ่ิม 

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 27,999 7,000 8,900 
12-15 พฤษภาคม 2562 25,999 7,000 8,900 
13-16 พฤษภาคม 2562 25,999 7,000 8,900 
19-22 พฤษภาคม 2562 25,999 7,000 8,900 
20-23 พฤษภาคม 2562 24,999 7,000 8,900 
24-27 พฤษภาคม 2562 25,999 7,000 8,900 
26-29 พฤษภาคม 2562 24,999 7,000 8,900 
27-30 พฤษภาคม 2562 24,999 7,000 8,900 
31-03 มิถุนายน 2562 25,999 7,000 8,900 
06-09 มิถุนายน 2562 25,999 7,000 8,900 
07-10 มิถุนายน 2562 25,999 7,000 8,900 
13-16 มิถุนายน 2562 25,999 7,000 8,900 
14-17 มิถุนายน 2562 25,999 7,000 8,900 

 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ **  

 
ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถาม)ีทานละ 2,000 บาท/ทริป  

 (ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม

กรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม 
คาซักรีด    คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เนื่องจาก
ทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานัก
ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 
บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว 
 คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 

กก.) 
 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถาม)ี ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวันเช็คอิน 

(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษ)ี 

 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 

บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว 
 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทานควร

จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ 
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว
ตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมี
ความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนชื่อผู
เดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 
 

หมายเหตุ (1) 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 
30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและ
อุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตาง  ๆเปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บริการเพิ่มเติม Wifi เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติม เร่ืองต๋ัวเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทาง
กลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของ
กรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�น
ไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารใน
ขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น

ได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ �นจะตองไมเปนสิ ่งที ่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

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

ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ (2) 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง

ทานลูกคาและบริษัท 
 
 
 
 
 



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 
30 ทาน  

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุ
ตางๆ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษ 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที ่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 
7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผู จัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทํา
ที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  



 

 

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว 
โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ �น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของ
มัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่
ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

 เนื ่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใด
สวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขา
ชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวน
ใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไป
ลวงหนาทั้งหมดแลว 

 บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการ
เดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวัน
ละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกบัสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการทําวี
ซาในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพิ่มเติมผูเดินทางตองรับผิดชอบในสวน
นั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผูเดินทางเองและจะไม
รับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนา
หนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง 
เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทาน



 

 

ใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการ
ตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับ
แจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสาร
มาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย 
แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

 
*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษทัฯ  

จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 
 

 


