
 

 

รหัสทัวร ZET1901973 

ทัวรญี่ปุ�น นาโกยา ทาคายามา นากาโน [เลสโก มังกี้ ออนเซ็น] 
5 วัน 3 คืน (JL) 
ชมความนารักของลิงแชออนเซ็น ณ เมืองนากาโน   ปราสาทมัตสึโมโต 
ทาทายกิจกรรมสุดมันส ณ ลานกิจกรรมหิมะ   ศาลเจาโอสึคันนง 

ชมความสวยงามเทศกาลไฟ แสง สี เสียง ณ นาบานาโนะ ซาโตะ 
ที่ทําการเมืองเกาทาคายามา   เขตเมืองเกาซันมาชิซึจ ิ   ลิงแชออนเซ็น 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  
 
21.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบินเจแปน 

แอรไลน เคานเตอร R เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน 
 

 
วันที่สอง นาโกยา – ทาคายามา – หมูบานชิราคาวะโกะ - ที่ทําการเกาเมืองทาคา

ยามา - เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ – นากาโน 
 
00.55 น. เหินฟ�าสู สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที ่JL 738 
08.30 น.  เดินทางถึง สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  

นําทานเดินทางสู เมืองทาคายามา จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณไปดวย
ธรรมชาติที่สวยงาม ผูคนที่เปนมิตร นําทานเท่ียวชม เมืองทาคายามา ที่ไดชื่อวา
“ลิตเติ้ลเกียวโต เปนเมืองขนาดเล็กนารักตั้งอยูในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจา 
แมน้ํา สะพาน ตลาดเชา และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไดอยางลงตัว 
นําทานสู “หมูบานชิราคาวะโกะ หมูบานที่ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปน
มรดกโลกในป ค.ศ.1995 ทานจะไดพบกับบานในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเปนแบบ
ญี่ปุ�นดั้งเดิม ช่ือนี้ไดมาจากคําวา กัสโช ซึ่งแปลวา พนมมือ ตามรูปแบบของ
บานที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคลายสองมือที่พนมเขาหากัน ตัวบานมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวาง 10 เมตร ซึ่งโครงสรางของบาน
สรางขึ้นโดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว แตยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่
ตกมาอยางหนักในชวงฤดูหนาวไดด ี

 



 

 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
นําทานชมสถานที่สําคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเปนทั้งที่
ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเปนเวลากวา 176 ป ภายใต
การปกครองของโชกุนโตกุกาวา  ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปที่แลว เปนที่ทํา
การรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายใน
น้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของ
เจาหนาที่... นําชมความงามของเมืองทาคายามา ซึ่งยังคงคว ามเปนบานเมือง
แบบญี่ปุ�นดั้งเดิมอยางแทจริง  ไมรวมคาเขาชมทานละ  430 เยน   



 

 

 
 

เดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน และรานคานารัก ๆ ที่
ยังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะโดะกวา 300 ปกอน ใหทานไดเลือกซื้อของ
ที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ ไมวาจะเปนเหลาสาเก 
ซุปมิโสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเปนตุกตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยกอน  
 

 
 



 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม 
พักที่  โรงแรม HOTEL KOYO หรือระดับเดียวกัน 
วันที่สาม ลานกิจกรรมหิมะ - UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – ปราสาท

มัตสึโมโต 
 
เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันนําทานเดินทางสู ฮากุบะสกี ใหทานไดอิสระกับกิจกรรมหิมะและสกีตางๆ
ใหเลน เชน สโนวโมบิล สกี สโนวบอรด หรือจะเลือกเลนผาดโผนในสไตลทานเอง 
ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลนสกีในรูปแบบตาง ๆ มากมาย (ไมรวมคาอุปกรณ 
และคาเครื่องเลน ประมาณ 5,000-15,000 เยน) ** ทั้งน้ีการเลนกิจกรรม
หิมะตางๆน้ัน ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลา
น้ัน** 
 

 
 
หมายเหตุในกรณีที่ลานกิจกรรมหิมะปดใหบริการหรือเกิดเหตุการณที่ไมสามารถ
ทําใหเขารับบริการไดบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลียนแปลงโปรแกรมนําทานเดินทางสู 
วัดเซ็นโกจิ ซึ่งเปนที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาในญี่ปุ�น มาเปนเวลากวา 
1,400 ป วิหารเซ็นโกจิ ซึ่งเปนที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองคแรกที่เขามาสู
ประเทศญี่ปุ�น ดึงดูดผูเลื่อมใสศรัทธาจากทึกนิกาย ในทุกๆปจะมีนักทองเที่ยว



 

 

มากกวา6ลานคน มาเคารพสักการะสถาปตยกรรมชิ้นเอกทางพุทธศาสนาแหงน้ี 
จึงทําใหวัดเซ็นโกจิเปนวัดที่ใหญที่สุดในญี่ปุ�นฝم�งตะวันออก  
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
นํ า ท า น เดิ น ท า ง สู  JIGOKUDANI MONKEY PARK นํ า ท า น ผ า น
ประสบการณ พิเศษ ลิงแชออนเซ็น กลางบอน้ําพุรอนธรรมชาติอยางใกลชิดริม
ขอบสระ ชื่อชมความนารักของลิงที่อาศัยอยูกันเปนฝูงใหญและมีความคุนเคยกับ
มนุษย (หามจับหรือใหอาหารโดยเด็ดขาด) ใหทานไดเพลิดเพลินกับการชม
ความนารักของลิงตามอัธยาศัย (การชมลิงแชออนเซ็นนั้นจะสามารถชมได
หรือไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศและตัวของลิงเนื่องจากลิงที่ลงมาแชออนเซ็น
เปนลิงป�า)  
 

 
 
จากนั้นนําทานเก็บภาพประทับใจดานหนา ปราสาทมัตซึโมโต มีชื่อเรียกอีก
อยางหน่ึงวา ปราสาทอีกา เน่ืองจากผนังปราสาทมีสีดํา และปกดานตางๆ ของ
ปราสาทแผกางออกเหมือนปกนก สรางขึ้นในป ค.ศ.1590 โดย อิชิคาวา คาสุมา
ซะ เพ่ือใชเปนที่พักของบรรดาเจาเมืองในอดีต ปจจุบันหลังจากไดรับการจัดตั้งเปน
สมบัติประจําชาติญี่ ปุ� น ไดปรับ ให เป นพิพิ ธภัณ ฑ สํ าหรับรวบรวมขอมูล



 

 

ประวัติศาสตรของญี่ปุ�นและประวัติศาสตรของ จังหวัดนากาโน และเปนปราสาทที่
มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ�น  
 

 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่  โรงแรม PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรือระดับเดียวกัน 
 
 
วันสี่         ศาลเจาโอสึคันนง - ถนนชอปปم�งโอสุ - มิตซุย เอาทเล็ต  - เทศกาลแสงสีนา
บานะ โน ซาโตะ 
 
เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันทานเดินทางสู ศาลเจาโอสึคันนง เปนหน่ึงในสามของศาลเจาบูชาเจาแม
กวนอิมท่ีใหญที่สุดในญี่ปุ�น และเปนวัดประจําตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยังมีวัดบันโช
จิซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยูเมื่อครั้งเปนตัวประกัน อันเปนประวัติศาสตรหนา
หน่ึงของยานโอสึ OSU เปนเมืองที่ผสมผสานระหวางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมสมัยใหม และยังเปนจุดทองเท่ียวยอดฮิตที่สุดของนาโกยา ซึ่งนอกจาก



 

 

คนญี่ปุ�นแลว นักทองเท่ียวตางชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเชนกัน ทานจะไดเพลิดเพลิน
กับการชอปปم�ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอยางเต็มอ่ิมที่ยานรานคา   
 

 
 
จากน้ันทานจะไดเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุ
อยางเต็มอ่ิมที่ยานรานคา ณ บริเวณถนนชอปปم�งโอสุ ซึ่งมีอายุประมาณ 400 
กวาป เปนถนนการคาที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวเปนอยาง
มากดวยมนตเสนหของบรรยากาศยานชนชั้นแบบดั้งเดิม ถนนชอปปم�งน้ีประกอบไป
ดวยรานคามากมายกวา 1,200 ราน เรียงรายตลอดสองขางทางยาว 1.7 
กิโลเมตร ประกอบดวยอาหารและสินคาทันสมัยไมวาจะเปนน้ําหอม, เสื้อผา, 
เครื่องสําอาง และรองเทาจากสารพดัยี่หอดังและท่ีสําคัญคือราคาถูกมาก  



 

 

 
 
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

จากน้ันนําทานเดินทางสูนาโกยา เพ่ือนําทานชอปปم�งสินคาแบรนดเนมเอาทเล็ท ณ 
มิตซุยเอาทเล็ท ซึ่งเอาทเล็ทน้ีเปนสวนหน่ึงของสวนสนุกนางาชิมะสปาแลนด มี
อาณาเขตบริเวฝรกวางขวางมาก  เรียงรายไปดวยรานคากวา 302 ราน อาทิเชน 
Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo , Gucci , Longcham , 
Balenciaga , Michael Kors ฯลฯ เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนตั้งแต
สินคาแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬา และสินคาทั่วไป ซึ่งมีสวนลด
มากมายสูงสุดถึง 80% นอกจากน้ีภายในหาง ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญไวคอย
บริการนักทองเที่ยวอีกดวย 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองนาโกยา จากน้ันนําทานชม เทศกาลแสงสี 
Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร
คสวนดอกไม ที่มีทุงดอกไมใหชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวไดตลอดทั้งป  
ในชวงฤดูใบไมรวงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะไดรับความ
นิยมมากเปนพิเศษ เน่ืองจากมีไฮไลทการประดับไฟขนาดใหญที่สุดในญี่ปุ�น อิสระ
ใหทานไดเพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปน อุโมงค
แสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประดับไฟในน้ํา (Water Illumination)   



 

 

 

 
 
คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย 
พักที่  โรงแรม  SPRING SUNNY NAGOYA TOKONAME หรือเทียบเทา 
วันที่หา      นาโกยา - กรุงเทพฯ 
 
เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 

ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินนาโกยา เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
10.30 น. เหินฟ�าสูกรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจแปน แอรไลน เที่ยวบินที่ JL 737 
14.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

**************************************** 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) 

กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท 

หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ ** 

 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

 
กําหนดการเดินทาง 

 

ผูใหญ 
หองละ 

2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 
(เด็กอายุตํ่า
กวา 8 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมีเตียง 
(เด็กอายุตํ่า
กวา 8 ป) 

พัก
เดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา
ทัวร 

ไมรวม
ตั๋ว 

เคร่ืองบิ
น 

04 – 08 ธันวาคม 2562 32,999 30,999 29,999 8,000 19,999 
11 – 15 ธันวาคม 2562 30,999 28,999 27,999 8,000 17,999 
08 – 12 มกราคม 2563 30,999 28,999 27,999 8,000 17,999 
22 – 26 มกราคม 2563 31,999 29,999 28,999 8,000 18,999 

05 – 09 กุมภาพันธ 
2563 31,999 29,999 28,999 8,000 18,999 

19 – 23 กุมภาพันธ 2563 31,999 29,999 28,999 8,000 18,999 
04 – 08 มีนาคม 2563 31,999 29,999 28,999 8,000 18,999 
18 – 22 มีนาคม 2563 31,999 29,999 28,999 8,000 18,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 10,000 บาท 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 
ทานละ 3,500 เยน /ทริป/ตอทาน*** 

 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทาง
บริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไป
ใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง 
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง  
 



 

 

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับ
สายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 1.  ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2.  คาทัวรไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้
 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักใน
ประเทศญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม 
และอืน่ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 23 กก. 2 ใบ  
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน   
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     



 

 

 คาจางมัคคเุทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ

คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาล
ประกาศใหกลับมาใชวีซา      ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 
1,700 บาท** 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 3,500 เยน /ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3% 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ

คนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อ

สํารองที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณี เช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซน็เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู
มีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิน
คืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ 
และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
คาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตอง
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พักฯลฯ 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด 

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 



 

 

9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 
คน  

 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น
ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 



 

 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง 
คาประกันภัยสายการบนิ การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่ง
มีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี 
หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 

 


