
 

 

รหัสทัวร JWT1903265 
ทัวรญี่ปุ�น นาโกยา ทาคายามา มสัสึโมโต 4 วัน 3 คืน (SL) 
หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ�น 
ชมอุโมงคเมเปم�ล โมมิจิ ไคโร ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ 
ศาลเจาโอสึคันนอน เดินชอปปم�งยานถนนโอส ึ
ปราสาทอีกาดํามัตสึโมโตะ (ชมดานนอก) 
ภูเขาไฟฟูจ ิ(ช้ัน5) แชออนเซ็น+ดินเนอรขาปูยักษ 
WIFI FREE ON BUS   น้ําด่ืมบริการวันละ 1 ขวด 
 

 



 

 

บินตรงสู นาโกยา โดยสายการบิน THAI LION AIR 
บริการนํ้าหนักกระเป�า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ 

 
 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทานซื ้อตั ๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งสายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลานี้ อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย

 
 

โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาโกยา – เมืองกุโจ/
กิฟุ   SL310 (07.25-15.25)  

 บน
 

GUJO HOTEL/ 
GIFU HOTEL 

หรือระดับเดียวกนั 

2 
หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ชมยานเมืองเกาทา
คายามา - ปราสาทมัตสึโมโตะ (ชมดานนอก) - 
อุโมงคใบเมเปم�ล – พิธีชงชาแบบญี่ปุ�น - แชออนเซน็ 

   
FUJI HOTEL  

หรือระดับเดียวกัน 

3 ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 - หมูบานโอชิโนะฮักไก – ทะเลสาบ
ฮามานะ - นาโกยา - ยานการคาซาคาเอะ 

   NAGOYA HOTEL 
หรือเทียบเทา 

4 
ศาลเจาโอสุคันนอน – ยานชอปป  งโอสุ – JAZZ�م
DREAM OUTLET –  สนามบินนาโกย  า  SL311 
(16.55-21.10) 

 บน  

 



 

 

ใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุปประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยใน
ความไมสะดวก 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – เมืองนาโกยา - เมืองกุโจ 
04.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3  อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบินไทยไลออนแอร (SL) พบเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ
หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

07.25 น. ออกเดินทางสู สนามบินชูบุเซ็นแทร เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น โดยสายบิน 
ไทยไลออนแอร เท่ียวบินที่ SL310 

 

 
 

*** ในการเดินทางเปนหมูคณะ การจัดที่น่ังของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกที่น่ังได 
และทางสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได *** 

 
15.25 น.   เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น (เวลาที่ญี่ปุ�น

เร็วกวาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) หลังจากผานขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

 
 
 

นํ �าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 



 

 

** สําคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ�นไมอนญุาตใหนําอาหารสด 
จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก  

ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ ** 
จากนั้นนําทานจากสนามบิน เดินทางสู เมืองกุโจ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 
ชม.) ที่ตั้งอยูเกือบกึ่งกลางของจังหวัดกิฟุนั้น เปนเมืองที่ยังหลงเหลือความงดงาม
ของเมืองรอบปราสาท มีทั้งเมืองเกาท่ีเรียงรายกัน และรางน้ําที่สวยงาม บานเมือง
ที่ยังหลงเหลือบรรยากาศแบบยอนยุคไปสมัยอดีตเรียงรายอยู ที่มีรางนํ้าจํานวน
มากจนถูกเรียกวาเปนเมืองแหงสายนํ้า ซึ่งจะไดยินเสียงนํ้าไหลสะทอนไปทั่วทั้งตัว
เมือง 
 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า แบบเบนโตะบนรถ (1) 
ที่พัก  GUJO HOTEL / GIFU HOTEL หรือระดับเดียวกัน  
 
วันที่ 2  หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ชมยานเมืองเกาทาคายามา - ปราสาทมัตสึ 

โมโตะ (ชมดานนอก) – พิธีชงชา - อุโมงคเมเปم�ล - แชออนเซ็น 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

จากน้ันนําทานสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 
ชม.) ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุ�นขนานแทด้ังเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสรางของบานสามารถ
รองรับหิมะที่ตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือ
พนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลนี้วา “กัสโช” และมีผูคนจากทั่วทุกมุมโลก
หลั่งไหลไปชมความงามในแตละปไมตํ่ากวา 680,000 คน เลยทีเดียว  
นําทานชมยาน เมืองเกาทาคายามาจินยะ หรือ ที่วาการอําเภอเกาเมืองทาคา
ยามา (ไมรวมคาเขาชมดานใน ประมาณ 430 เยน) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1 ชม.) ซึ่งเปนจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา เปนที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวา
ราชการจังหวัดฮิดะ เปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนตระกลูกกุา
วาในสมัยเอโดะ หมูบาน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเกา ซันมาจิซูจิ ซึ่งเปน



 

 

หมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 300 ปกอน ที่ยังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเปน
อยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเท่ียวและช่ืนชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวย
บานเรือนโบราณ และรานคาหลากหลาย  
 

 
 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน แบบเซตเมนู (3) 
จาก นั ้ นน ํ าท  าน เดิ นทางส ู   มัตส ึ โมโตะ 
(Matsumoto) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 
ชม.) เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสองของจังหวัด
นากาโน ม ีจ ุดทองเที ่ยวที ่ส ําคัญที ่ส ุด คือ 
ปราสาทมัตสึโมโตะ 1 ในปราสาทดั้งเดิมที่สวย
ที่สุดของปรเทศญี่ปุ�น นําทานชม ปราสาทมัตสึ
โมโตะ (ชมดานนอก) ปราสาทแหงนี้ถูกสราง
ขึ้นในป ค.ศ. 1592-1614 จากความที่สรางอยูบนพื้นที่ราบเคาจึงอีกชื่อเรียกหน่ึง
ในภาษาญี่ปุ �นวา ฮิราจิโระ(Hirajiro) ความปงเรื ่องสถาปตยกรรมการสรางน้ัน
ประการแรกจะเปนมีหอคอยและป�อมปนเชื่อมตอกับโครงสรางอาคารหลัก รวมทั้ง
ภายในตกแตงดวยไม จุดที่นาสนใจ ไดแก บันไดไมสูงชัน ชองเก็บหินสําหรับโจมตี
ศัตรู ชองสําหรับธนู และหอสังเกตการณบนชั้น 6  
นําทานเดินทางชม พิธีชงชาแบบญี่ปุ�น (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ภายใน
รานชาจะมีของท่ีระลึกจําหนาย จากน้ันดานหนาของรานชา อิสระใหทานชม โมมิจิ 
ไคโร อุโมงคใบเมเปم�ล Momiji Kairo จุดชมใบไมเปลี่ยนที่สวยงาม บริเวณ



 

 

ทะเลสาบคาวากูชิโกะ ตนเมเปم�ลที่ขึ ้นอยูทั้ง 2 ฝم�งของคลองนํ้าจะเปลี่ยนสีทั้งสม
และแดง ใบที่แหงแลวก็จะรวงหลนลงที่คลองนํ้า ทําใหทั้งดานบนและดานลางเต็ม
ไปดวยใบเมเป ล จึงดูเหมือนกับเปนอุโมงคใบเมเป�م  ล ในตอนกลางคืนจะมีไฟ�م
Illumination เปดประดับยาวตามทางเดินไปตลอดแนวอีกดวย 
 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม 
เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ (4) 
พักที่โรงแรม FUJI HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
ใหทานไดผอนคลายกับการ แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชนํ้าแร
แลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - หมูบานโอชิโนะฮักไก – ทะเลสาบฮามานะ - นาโกยา - 

ยานการคาซาคาเอะ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

นําทานเดินทางสู “ภูเขาไฟฟจู”ิ 
เป นภูเขาที ่ส ูงท ี ่ส ุดในญี ่ปุ�น 
รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติ
อันงดงามท ี ่ลงตัว  ความสูง
เหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 
เมตรซึ ่งเปนสัญลักษณสําคัญ
ของประเทศญี่ปุ�น นําทานขึ้นสู 
ชั ้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอ
สงวนสิทธิ์ไมขึ ้น ในกรณีที่อากาศไมเอื ้ออํานวย หรือ ทางขึ้นปด) เพื่อชม
ทัศนียภาพของภูเขาไฟ ทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิว
โดยรอบของภูเขาไฟฟูจิซึ่งเปนภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท และสัมผัสกับความหนาว
เย็น ใหทุกทานไดถายภาพความประทับใจเก็บไว และเลือกซื้อสินคาของที่ระลกึซึ่ง
เปนสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจ ิ



 

 

นําทานเดินทางสู “หมูบานโอชิ
โ น ะ ฮั ก ไ ก ”  ( Oshino 
Hakkai)  เป นแหล งน ํ ้ าตาม
ธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิ
โนะ ใหทานสัมผัสไดถึงอากาศ
บริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติ โดยในบอนํ้าใสแจวมี
ปลาหลากหลายพันธุแหวกวาย
สบายอารมณ อุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยูที่ 10-12 องศาฯ นอกจากชมแลวก็ยังมีน้ํา
ผุดจากธรรมชาติใหตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สําคัญ หมูบานโอชิโนะยังเปนแหลงช
อปปم�งสินคาโอท็อปชั้นเยี่ยมอีกดวยที่หมูบานน้ีมีของขึ้นช่ืออยาง โมจิชาเขียวไสถั่ว
แดงยาง ขนมฮิตที่หมูบานน้ําศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก  
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  แบบเซ็ตเมนู (6) 
จากนั้นนําทานเดินทางสู ทะเลสาบฮา
มานะ หรือ ทะเลสาบปลาไหล (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เปน
ทะเลสาบนํ ้าจืดที ่ใหญที ่ส ุดในภาค
กลางของญี ่ป ุ �น ตั ้ งอย ู ในเม ืองฮา
มามัทสึ ซึ่งอยูระหวางโตเกียวและนา
โงยา จังหวัดชิซุโอกะ ซึ่งชื่อที่คนทั่วไป
นิยมเรียกวาทะเลสาบปลาไหลน้ันก็เพราะวาที่น่ีเปนแหลงเพาะพันธุปลาไหลน่ันเอง 
เน่ืองจากในทะเลสาบแหงน้ีมีแรธาตุที่เหมาะสําหรับการเล้ียงปลาปลาไหล จึงทําให
ของฝากของที่นี่เปนผลิตภัณฑอันเกิดจากผลิตผลของปลาไหล นอกจากนี้รอบๆ 
บริเวณทะเลสาบยังมีจุดชมวิวที่เต็มไปดวยตนซากุระอยูมากมาย รวมทั้งยังมีที่พัก
รถและรานขายของที่ระลึกดวย 
นําทานชอปปم�งที ่ยานซาคาเอะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ถือเปนยาน
การคาแหงใหญและทันสมัยที่สุดของนาโกยา เปนที่ตั้งของหางสรรพสินคาขนาด



 

 

ใหญ รวมไปถึงสาขาของรานแบรนดเนมมากมายที่มารวมตัวกันอยูที่น่ี นอกจาก
หางสรรพสินคาขนาดใหญแลว ที่น่ียังเปนแหลงของรานแบรนดเนมชื่อดังตาง ๆ ที่
พากันตั ้งเรียงรายอยูสองฝ งถนน ซึ�م ่งเปนรานขนาดใหญมีหลายชั ้นใหคุณได
เลือกสรรกันอยางเพลิดเพลินจนลืมวันเวลา เชนแบรนดยอดนิยมอยาง H&M, 
Bershka, Forever 2 1 , OLD NAVY, Adidas, miu miu, GAP, ZARA, 
Louis Vuitton และ Apple 
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

พักที่       Nagoya Hotel หรอืเทียบเทา 
 
วันที่ 4 ศาลเจาโอสุคันนอน – ยานชอปปم�งโอสุ – DUTY FREE – JAZZ DREAM 

OUTLET - สนามบินนาโกยา - สนามบินดอนเมือง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

นําทานเดินทางสู  ศาลเจาโอสุคันนอน ตั ้งอยู
ภายในเม ืองนาโกย า (Nagoya) จังหวัดไอจิ
(Aichi) นับว าเป นวัดในพระพุทธศาสนาที ่มี
ชื่อเสียงมากๆ ในแถบตอนกลาง สิ่งที่ทําใหวัดนี้มี
ชื่อเสียงโดงดังมากๆ ก็คงเพราะวัดแหงนี้นั้นเปนที่
ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเชื่อกันวาเปนเทพ
เจาที่ขึ้นช่ือเรื่องความเมตตา 
จากนั้นนําทานเดินทางสู DUTY FREE ชอปปم�ง
สินคาปลอดภาษีตางๆ ตามอัธยาศัยและนําทาน
ป  ด ท  า ย ล ะ ล า ย เ งิ น เ ย น ที่  JAZZ DREAM 
OUTLET เพื่อใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย สินคาที่นี่จําหนายในราคาที่ลด 
40 – 70% จากราคาปกติใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปم�งอยางจุใจ 

        อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
  

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเมืองนาโกยา 



 

 

16.55 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลออนแอร เท่ียวบนิที่ SL 311  
*** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง *** 

21.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 
อัตราคาบริการทัวร 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาทัวรไมรวมคาตั๋ว 
เดินทางทาน

เดียว/ 
พักเด่ียวจายเพ่ิม 

3 – 6 พ.ย. 2562 23,999.- 17,999.- 8,900.- 
4 - 7 พ.ย. 2562 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

10 - 13 พ.ย. 2562 23,999.- 17,999.- 8,900.- 
11 - 14 พ.ย. 2562 22,999.- 17,999.- 8,900.- 
15 - 18 พ.ย. 2562 23,999.- 17,999.- 8,900.- 
18 - 21 พ.ย. 2562 23,999.- 17,999.- 8,900.- 
25 - 28 พ.ย. 2562 24,999.- 17,999.- 8,900.- 

28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 
2562 

24,999.- 17,999.- 8,900.- 

 



 

 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ **  
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) 

ทานละ 1,500 บาท/ทริป  (ชําระที่สนามบนิดอนเมืองในวันเช็คอิน) 
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง (Infant) ทานละ 10,000 บาท  
(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน) 

 
อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ �น กรณีประกาศใหกลับมายื ่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 



 

 

 คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 
20 กก.) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทริป ชําระที่สนามบิน
ในวันเช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษ)ี 

 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 
15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื ่องจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัต ิ

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผู ตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู สูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เนื ่องจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถ
เปลี่ยนช่ือผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 



 

 

หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป
ไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิด
เหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย 
หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 

 
Lion Comfort Seat – แถว 1-2 (ราคา 1,100/เที่ยว) 
Lion Comfort Seat – แถว 3-6 (ราคา 700/เที่ยว) 
Lion Normal Seat – (ราคา 500/เที่ยว) 
เพ่ิมน้ําหนักกระเป�าเดินทาง (น้ําหนักสูงสดุที่ผูโดยสารจะไดตองไมเกิน 45 ก.ก./ทาน) 
เพ่ิม 5 ก.ก.  จายเพ่ิม 600 บาท 
เพ่ิม 10 ก.ก.  จายเพ่ิม 850 บาท 
เพ่ิม 15 ก.ก.  จายเพ่ิม 1,050 บาท 
เพ่ิม 20 ก.ก.  จายเพ่ิม 1,275 บาท 
เพ่ิม 25 ก.ก.  จายเพ่ิม 1,675 บาท 
***ตองแจงกอนการเดินทาง 48 ชม.*** 



 

 

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

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

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

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

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 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ

ไมถึง 30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  



 

 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลอืเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื ่องมาจากการกระทําที ่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย



 

 

พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการ
ทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุ �นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพิ่มเติมผู เดินทางตอง
รับผิดชอบในสวนนั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผู
เดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที ่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง



 

 

ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตร
โดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) 
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดย
สวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
กระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

 
*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  

จะถือวาทานไดยอมรบัเง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว* 
บริการเพ่ิมเติม Wifi เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป 

 
 


