
 

 

รหัสทัวร HPT1900880 
ทัวรญี่ปุ�น โอซากา นาโกยา กําแพงหิมะ หมูบานชิราคาวาโกะ 
5 วัน 3 คืน [JL] 
- ปราสาทนาโกยา 
- วัดโอสึคันนง 
- ลิตเต้ิล เกียวโต 
- ทาคายามาจิยะ 
- เขื่อนคุโรเบะ 
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อัตราคาบริการ 
เดินทาง ราคาทัวร หมายเหต ุ

ผูใหญ เด็กมีเตียง จอยแลนด พักเด่ียว  
20- 24 พ.ค. 62 29,999 29,999 19,999 10,900  
21- 25 พ.ค. 62 31,999 31,999 19,999 10,900  

26 - 30 พ.ค. 62 29,999 29,999 19,999 10,900  
28 พ.ค.- 1 มิ.ย. 62 31,999 31,999 19,999 10,900  

5 - 9 ม.ิย. 62 31,999 31,999 19,999 10,900  
12 - 16 ม.ิย. 62 31,999 31,999 19,999 10,900  
19 - 23 มิ.ย. 62 31,999 31,999 19,999 10,900  
26- 30 มิ.ย. 62 31,999 31,999 19,999 10,900  

***ไมมีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
***ราคาคาทัวรดังกลาวหากมีการเปลี่ยนแปลง 

คาต๋ัวเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ํามันของสายการบิน*** 
***บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัราคาขึ้นตามสายการบิน*** 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  
21.30 น.  พรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก  ชั้น 4 

ประตู 8 เคานเตอร R สายการบิน Japan Airlines เจาหนาที่ใหการตอนรับ และ
อํานวยความสะดวกดานเอกสารกอนขึ้นเครื่อง 
 

วันที่สอง นาโกยา - หมูบานชิราคาวาโกะ – ทาคายามาจยิะ - ลิตเต้ิล เกียวโต   
        ( B/L/D ) 
00.25 น. นําทานเดินทางสูประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน Japan 

Airlines เท่ียวบินที่ JL 738บริการอาหาร และเครื่องด่ืม บน
เครื่อง (ม้ือท่ี 1) 

เจแปนแอลป� (Japan Alps) Tateyama Kurobe Alpine Route แบบเต็มเสนทาง 
เร่ิมต้ังแตสถานี Dentetsu Toyama ในจังหวัดโทยามา ไปจนถึงสถานี Shinano Omachi 
ในจังหวัดนากาโน โดยไฮไลทของเสนทางน้ีก็คือ กําแพงหิมะ (“Yuki-no-Otani” Snow Wall) 
ที่มีความสูงเกือบ 20 เมตร 
เปดเต็มเสนทาง (Dentetsu Toyama – Shinano Omachi) วันที่ 15 เมษายน 2018 – 30 



 

 

08.15 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร Chubu Centrair International Airport 
(เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของ
ทาน เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเป�าเรียบรอยและทํา
ภารกิจสวนตัว จากน้ันนําทานขึ้นรถปรับอากาศ เดินทาง
สูเมืองกิฟุ (ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด เชน 
เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ) นําทานเดินทาง
สู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษบาน สไตลญี่ปุ�นขนานแทดั้งเดิม 
และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโก ใหเปนมรดกโลกในเดือนธันวาคม ป ค.ศ. 
1995 บานสไตลกัสโชสึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวาง 10 เมตร 
โครงสรางของ บานสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปราง
ของ หลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา  “กัสโช” 
และมีผูคนจากทั่ วทุกมุมโลกหลั่ งไหลไปชมความงามใน แตละป ไมตํ่ ากวา 
680,000 คน  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  แบบ Japanese Set (ม้ือที่ 2) 
บาย นําทานเดินทางสูเมือทาคายามา นําทานถายรูปดานนอก ทาคายามา จินยะ หรือ 

ที่วาการอําเภอเกา เมืองทาคยามา ซึ่งเปนจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา เปนที่
ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เปนเวลากวา 176 ป ภายใต
การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ จากน้ันนําทานเดินชม หมูบาน 
Little Kyoto หรือเขตเมืองเกาซันมาจิซูจิ ซึ่งเปน  หมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 
300 ปกอน ที่ยังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเปนอยางดี อิสระใหทุกทานไดเดิน
เท่ียวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนโบราณ และรานคา
หลากหลาย เชน รานผลิตและจําหนายเหลาสาเก รานทํามิโสะ ฯลฯ พรอมทั้ง
เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เชน ซารุโบโบะ หรือ ตุกตาทารกลิงตัวสี
แดง ไมมีหนาตา ซึ่งถือวาเปนสัญลักษณหน่ึงของเมืองทาคายามา และเปนสินคา
ยอดนิยมเพราะแฝงไปดวยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ�นอีกดวย และ
เก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจมากมาย ทานยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนม
หวานนานาชนิด  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า  (ม้ือท่ี 3) หลังอาหารเดินทางเขาสูที่พัก เชิญพักผอนตาม
อัธยาศัย 
ที่พัก  GUJO KOGEN HOTEL หรือเทียบเท 
 



 

 

 
 

 
 
วันที่สาม เสนทางสายอัลไพน ทาเตยามะ คุโรเบะ – กําแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมือง
กุโจ – ออนเซ็น       
   ( B/L/D ) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (ม้ือท่ี 4) 

นําทานสัมผัสใกลชิดกับความมหัศจรรยของธรรมชาติใน เสนทางสายอัลไพนทาเต
ยามะ-คุโรเบะ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของแจแปนแอลป� นําทานเดินทางสู สถานีทาเตยา
มะ หรือสถานีโองิชาวะ จากน้ันนําทานโดยสารเคเบ้ิลคาร ลอดภูเขาสู สถานีบีโจดัย
ระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. จากน้ันนําทานเดินทางสู สถานีมูโรโดะ โดยรถ
ปรับอากาศ ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนของเทือกเขาแอลป�ญี่ปุ�น 

ใหทานไดเก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานชม ยอดเขาทาเต
ยามะ มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเปนอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเปน
หน่ึงในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเช่ือคนญีปุ่�นตั้งแตสมัยโบราณ ใหทานไดเก็บ
ภาพทิวทัศนอันสวยงามนาประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา ซึ่งในวันที่ทองฟ�า
โปรง สามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และใหทุกทานไดเดินบนเสนทางท่ีสอง



 

 

ขางทางเปน กําแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูงกวาสิบเมตรสัมผัสกบัความ
ขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็นนับเปนอีกทัศนียภาพท่ีตื่นตาต่ืนใจ 
เพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่ประทับใจ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  แบบ Japanese Set (ม้ือที่ 5) 
บาย      นําทานเดินทางผานอุโมงคที่ลอดใตภูเขาทาเทยามาที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร 

นับเปนอุโมงคที่อยูสูงที่สุดในญี่ปุ�น จากน้ัน นําทานโดยสารกระเชาไฟฟ�า ที่ไมมีเสา
กลางตลอดชวง 1,710 เมตร สู สถานีคุโรเบไดระ  นําทานน่ังเคเบิ้ลคารลอดภูเขา
จาก สถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเปน
เคเบ้ิลคารแหงเดียวในญี่ปุ�นที่ลอดภูเขาต้ังแตตนจนสุดเสนทาง ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเล่ียง
หิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว จากน้ันชม เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเปนเขื่อนยักษกั้นน้ําที่
ใหญมหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุ�น จะมีสายรุงพาดผานตลอดป ที่โอบลอมดวย
ภูเขานับรอยลูกและชมทัศนียภาพของวงลอมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร 
และมีความกวางถึง 492 เมตร ซึ่งใชเวลาตั้งแตเร่ิมบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 
45 ป เฉพาะตัวเขื่อนใชเวลาในการสราง 4 ป โดยจะใชเวลาเดินเทาเพื่อขามเขื่อน 
800 เมตร จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู เมืองกุโจ เพื่อเขาที่พัก  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า  (ม้ือท่ี เมนู YAKINIKU BUFFET (BBQ ) (ม้ือท่ี 6)  
ที่พัก  GUJO KOGEN HOTEL หรือเทียบเทา  
 
วันที่สี ่ ปราสาทนาโกยา - วัด Osu Kannon - DUTY FREE –  
                ยานซาคาเอะ (B / L / อิสระ) 
เชา  บริการอาหารเชา  (มื้อที่ 7)  ณ  หองอาหารของโรงแรม นําทา
เดินทางสู 

ปราสาทนาโกยาซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองนาโกยามามากกวา4
00ปถูกสรางเพ่ือเปนที่อยูอาศัยใหบุตรชายของทานTokugaw
aIeyasuซึ่งเปนผูกอต้ังรัฐบาลเอโดะแสดงใหเห็นถึงความเจริญ
รุงเรืองของแมกระทั่งลูกหลานที่อยูใตการบังคับการภายหลังจากการเผาไหมในป1
945ตัวปราสาทไดถูกบูรณะขึ้นมาใหมในป1959ภายในมีนิทรรศการที่นาสนใจแล
ะยังสามารถเพลิดเพลินไปกับการเดิมชมสวนรอบปราสาทนําทานชมวัดOsuKan
nonอยูไมไกลจากตัวสถานีนาโกยาภายในมีรูปปم�นพระพุทธรูปKannonซึ่งนับวาใ
หญที่สุดรูปหน่ึงในญีปุ่�นเปนวัดที่มีประวตัิศาสตรยาวนานมาตั้งแตป1333 
วัดน้ีเปนที่นิยมเน่ืองจากตลาดนัดขายของเกาที่ถูกจัดขึ้นทุกวันที่18และ28ของทุกเ
ดือนรวมถึงยานการคาOsuShoppingArcadeที่อยูใกลๆกันบริเวณระหวางสอง



 

 

สถานีรถไฟใตดินน้ันคกึคักไปดวยรานคากวา1200รานและรานอาหารซึ่งอยูติดกัน
เปนแนวยาว 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 8)  นําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี DUTY FREE
เลือกซื้อสินคาที่ระลึกปลอดภาษี นานาชนิด นําทานสู ยานซาคาเอะ เปนยานธุรกิจ
การคา มีหางสรรพสินคามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใตดิน (central park) ที่เต็มไป
ดวยรานตางๆ เชน รานเส้ือผาแฟช่ัน, รานของใชกระจกุกระจกิ, รานซาลอนความ
งาม เปนตน ที่น่ีกินบริเวณต้ังแตสถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดร ิ

 
คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  NAGOYA HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา  สนามบินนาโงยา - กรุงเทพฯ          (B /L /-) 
เชา  บริการอาหารเชา (ม้ือที่ 9) ณ  หองอาหารของโรงแรม 

ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินชูบุเซ็นแทร เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
10.25 น. เหินฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Japan Airlines เท่ียวบินที่ JL737 

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง (มื้อที ่10) 
14.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลับปรบัเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา** 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เงื่อนไขหองพัก :  
1. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรยังไมคอนเฟรม 100% ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางบริษัททัวร
จะแจงใหทราบพรอมกับใบนัดหมายเตรียมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอนการเดินทาง โดยจะจัดโรงแรมให
อยูในระดับเดียวกัน 
2. โรงแรมในประเทศญี่ปุ�น หองพักจะมีขนาดคอนขางเล็กและบางโรงแรมจะไมมีบริการหองพักแบบ 3 
ทาน (TRIPLE) ดังน้ันทางบริษัททัวรจะจัดหองพักใหทานแยกเปน 2 หองพักแทน คือ 1 หองนอนคู (พัก 
2 ทาน) และ 1 หองพักเดี่ยว (พัก 1 ทาน) 
3. บางโรงแรมในประเทศญี่ปุ�น ไมมีบริการหองพักแบบเตียงคู (TWIN) หรือกรณีที่หองพักแบบเตียงคู
โรงแรมน้ันเต็ม (TWIN) ทางบริษัททัวรจะจัดหองพักแบบ 1 เตียงใหญ (DOUBLE) ใหทานแทน 
4. กรณีโรงแรมท่ีเขาพัก ไมมีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททวัรจะนําคณะเขาใชบรกิารออน
เซ็นท่ีอยูบริเวณใกลเคียงแทน (เฉพาะรายการทัวรที่ระบุโปรแกรมอาบน้ําแรธรรมชาตเิทานั้น) 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทัวรรวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั ตามรายการ    
2. 2.คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
4. 4.คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามรายการ 
5. คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ    
6. 6.คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี 
7. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไป-กลับทานละ2ใบ ใบละ 23 กก.  
8.หัวหนาทัวรนําเท่ียวตลอดรายการ 
9. คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท   

(เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
 
 

* ต ั�วสายการบนิไมส่ามารถระบทุี�น ั�ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที�น ั�งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที�น ั�งบนเครื�องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
แตจ่ะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั�น งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญี�ปุ่ น 
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงที�
ประเทศญี�ปุ่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที�ประเทศญี�ปุ่ นเรยีกเก็บ 
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มที ี�น ั�งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั�วเครื�องบนิ 
ท ั�งนี�แลว้แตท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทางบรษิทัเร ิ�มตน้ และจบ การบรกิาร ที�สนามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจาก
ตา่งจงัหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองต ั�วเครื�องบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึ�งอยา่งใดที�ใช้
ในการเดนิทางมาสนามบนิสวุรรณภมู ิทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี�เพราะ
เป็นคา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั ฉะน ั�นทา่นควรจะใหก้รุป๊ 
FINAL 100% กอ่นที�จะสํารองพาหนะ* 



 

 

ราคาทัวรไมรวม  
1.ภาษีมูลคาเพิ่ม7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%  (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี) 
2.คาใชจายสวนตัว อาท ิคาทําหนังสือเดินทาง  คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีดมินิบารใน
หองอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่ม 
3.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 30 กก. / ขากลับ 30 
ก.ก.) 
4.คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางชาติ 
5.ทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ตอทริป (ชําระที่สนามบิน
สุวรรณภูมิในวันเช็คอิน) 
6.ทิปหัวหนาทัวร ตามความพึงพอใจ 
 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  หรือทานละ 20,000 กรณีเดินทางตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําหรือคาทัวร
ทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่
เรียบรอย คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 30 วันกอนการเดินทาง  

เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทาง 
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวัน
เดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) 
สามารถเปลี่ยนไดเพียง 1 ครั้งเทาน้ัน หากแจงหลังจากนี้ ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมา
แทนผูที่ไมสามารถเดินทางได 
2. กรณีวันเดินทางไมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวัน
เดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไมนอยกวา 30 วัน กอนการเดิน (นับรวมเสาร-อาทิตย) 
สามารถเปลี่ยนไดเพียง 1 ครั้งเทาน้ัน หากแจงหลังจากนี้ ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมา
แทนผูที่ไมสามารถเดินทางได 
3. กรณีจองทัวรภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) ผูจองทัวรไมสามารถ
เปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางไดทุกกรณี 
4. กรณีแจงเปลี่ยนชื่อผูเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบรอยแลว ผูเดินทางจะตองชําระคา
ตั๋วโดยสารเพิ่มดวยตนเองจากคาทัวรที่ชําระมาแลว ณ วันที่ตองการเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง ตาม
ขอกําหนดของทางบริษัทและสายการบิน  
5.ในกรณีที่กรุปปดไปแลวหรือกรุปเต็มไปแลว จะไมสามารถเลื่อนการเดินทางไดทุกกรณี 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบรษิัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท
อยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบรกิารดังน้ี 
2.1 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) คืนเงินคาบริการ 
100% ของคาบรกิารที่ชําระมาแลว  
2.2 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน  31-44 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคามัดจํา
ทั้งหมดของคาบริการที่ชําระมาแลว 
2.3 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคาบรกิาร 
100% ของคาบรกิารที่ชําระมาแลว  
เน่ืองจากบริษัทตองดําเนินการจัดเตรียมนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียวลวงหนา เชน การสํารองที่น่ัง
ตั๋วเครื่องบินโดยสาร การจองโรงแรมที่พัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง รานอาหาร เปนตน 
3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือเปนเท่ียวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน จะไมมีการคืนเงินมัดจาํหรือคาบริการทั้งหมด   
4. การติดตอประสานงานกับทางบรษิัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมาย ตองทําในวันเวลาทํา
การของทางบริษัท ดังน้ี  
วันจันทรถึงวนัศุกร เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรือสามารถติดตอประสานงานผานแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆตามชองทางของบริษัทได 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาทัวร หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยว จอง
เดินทางนอยกวา 30 ทาน  
6.ในกรณีที่กรุปปดไปแลวหรือกรุปเต็มไปแลว จะไมสามารถยกเลิกไดทุกกรณี 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมี
ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬา ฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว    ไสกรอก ฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี 
หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 
 
หมายเหตุ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือไมใชบริการตามที่ระบุไวในรายทัวร 
ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรอืถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน
เงินคาบรกิารไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอย
กวา 30 ทาน โดยจะแจงใหกับ  นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 15 วันกอนการ  เดินทางสําหรับประเทศ
ที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยว
รวมเดินทาง  นอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ
ตอไป 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนัไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืงเพื�อยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

- ต ั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือ  เดินทาง และอ่ืนๆ เพือ่ใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบรษิทั  พรอมการชําระเงินมัดจํา 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ   และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ท้ังน้ี 
บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มข้ึนของ
นักทองเที่ยวท่ีมิไดเกิดจากความผิด  ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชาของ
สายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบรกิารของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 
7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับราคาคาบรกิารเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 
 

โปรดอานทุกขอในรายการทัวรโดยละเอียด  
หากมีขอสงสัยกรณุาสอบถามกอนทําการจองทุกครัง้ 


