
 

 

รหัสทัวร JWT1903980 
ทัวรญี่ปุ�น นาโกยา ทาคายามา โทยามา ซากุระ 4วัน 3 คืน [SL] 
แมน้ําชินซาไก จดุชมซากุระท่ีติดอันดบั 1 ใน 100 ของญี่ปุ�น - ชมซากุระ ณ ยานเมืองเกาทาคา
ยามา + สะพานแดงนาคะบาชิ - ชมซากุระ ณ ปราสาทอีกาดํา มตัสึโมโต - วัดเซนโคจ ิวดัพุทธที่
เกาแกท่ีสุดในญี่ปุ�น - ชมซากรุะ กวา 4,000 ตน ณ สวนสาธารณะ ทาคาดะ - ชมซากรุะ ณ สวน
อาซาฮ ีฟุนากาวา ฉากหลังเปนเทือกเขาคิตะแอลป� - หมูบานชิราคาวาโกะ // เทศกาลไฟ 
Nabana no sato 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บินตรงสู นาโกยา โดยสายการบิน THAI LION AIR 
 
บริการน้ําหนักกระเป�า 20 KG และบริการอาหารบนเคร่ืองทั้งไป-กลับ 
WIFI FREE ON BUS  นํ้าดื่มบริการวันละ 1 ขวด 
 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อนัเนื่องมาจาก
หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของ
สายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซึ่ง สายการบิน
พิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผล
เชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรบัผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิน้ อนึ่ง 
บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุปประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความไมสะดวก 



 

 

 
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง - สนามบนินาโกยา – เทศกาลไฟ NABANA NO SATO 
04.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3  อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบินไทยไลออนแอร (SL) พบเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ
หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

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

 
 

 โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมท่ีพัก 
1 สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) 

สนามบินนาโกยา – NABANA NO SATO 
   NAGOYA  

HOTEL 
หรือเทียบเทา 

2 ชมซากุระ แมน้ําชินซาไก - เมืองเกาทาคา
ยามา - ชมซากุระ ณ สะพานนาคะบาชิ – 
เมืองมัตสึโมโต – ปราสาทมัตสึโมโต (ชมดาน
นอก) – ถนนคนเดินมัตสึโมโต 

   
MATSUMOTO 
HOTEL 
หรือเทียบเทา 

3 วัดเซ็นโคจิ - ชมซากุระ ณ TAKADA PARK 
- โทยามา - สวนอาซาฮีฟุนะกาวา - หมูบาน
ชิระคาวาโกะ  อิออนมอลล กิฟุ  

   
GIFU HOTEL 
หรือเทียบเทา 

4 ศาลเจาโอสึคันนอน - JAZZ DREAM 
NAGOYA – สนามบินนาโกยา - สนามบิน
ดอนเมือง  SL311 (16.55-21.10) 

 บน   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** ในการเดินทางเปนหมูคณะ การจัดที่น่ังของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกที่น่ังได และ

ทางสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได *** 
 
15.25 น.   เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น (เวลาที่ญ่ีปุ�นเร็ว

กวาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) หลังจากผานข้ันตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของ
ทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา 
** สําคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช 
ผักผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ ** 
นําทานเดินทางยัง นาโกยา เปนเมืองที่ใหญท่ีสุดในภาคชูบุ และมีประชากรมากเปน
อันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ�น ต้ังอยูบนชายฝم�งมหาสมุทรแปซิฟกบนเกาะฮนชู เปนเมือง
เอกของจังหวัดไอจิและเปนหน่ึงในเมืองทาหลักของญี่ปุ�น จากน้ันนําทาน Nabana 
no sato Winter Illumination จะมีการประดับไฟอยางสวยงามในธีมตางๆ 
หลากหลายโซน ผานหลอดไฟ LED นับลานดวง ในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 
 
 
 
 

 

นํ �าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 



 

 

อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
พักที ่  โรงแรม NAGOYA HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 2  ชมซากุระ แมน้ําชินซาไก - เมืองเกาทาคายามา – ชมซากุระ ณ สะพานแดงนา

คะบาชิ – ปราสาทมัตสึโมโต (ชมดานนอก) – ถนนคนเดินมัตสโึมโต 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 

จากน้ันนําทาน เดินทางยัง แมน้ําชินซาไก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ไหล
ผานใจกลางเมืองคากามิกะฮาระทางตะวันออกของจังหวัดกิฟุ นักทองเที่ยวจํานวน
มากจะมารวมตัวกันทีส่วนคากามิกะฮาระเพ่ือที่จะไดเพลิดเพลินไปกับการชมดอก
ซากุระริมฝم�งแมน้ํา สถานท่ีน้ีไดกลายเปนจุดชมซากุระท่ีติดอันดับ 1 ใน 100 ของ
ญี่ปุ�น 
หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซึ่ง
อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร 
จากน้ันนําทานเดินทางยัง ยานเมืองเกาทาคายามา (Takayama Old town) (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เปนหน่ึงในแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากแหงหน่ึง
ของจังหวัดกิฟุ เปนยานคาขายที่เคยเจริญรุงเรืองอยางมากในอดีตซึง่ยังคงไดรบัการ
อนุรักษเอาไวโดยรัฐบาลญ่ีปุ�น ยังมีบานและอาคารตางๆ หลายหลักที่มีอายุหลายรอย
ปใหชม ใหบรรยากาศบานเมืองสมัยเอโดะอยางแทจริง 

 
นําทานเดินทางยัง สะพานนาคะบาชิ (Nakabashi Bridge) ต้ังอยูท่ีเมืองทาคา
ยามาในเขตฮิดะของจังหวัดกิฟุ ซึ่งเมืองเกาแหงน้ียังคงรักษาบรรยากาศแบบญีปุ่�น
ด้ังเดิม จนกลายเปนอีกจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับเหลานักทองเที่ยวที่



 

 

ตองการสัมผัสเสนหแบบญี่ปุ�นๆทามกลางธรรมชาติอันงดงาม สะพานสามารถเห็นได
อยางโดดเดนจากสีท่ีแดงเขม ทําใหเปนจุดท่ีสังเกตไดงาย อีกท้ังสะพานแหงน้ียังถือ
เปนสัญลักษณที่สําคัญจุดหน่ึงของเมือง โดยเฉพาะชวงกลางถงึปลายเดือนเมษายนที่
จะมีซากุระบานสะพรั่งอยูรายลอมตัวสะพาน จนกลายเปนจุดชมซากรุะยอดนิยมแหง
หน่ึงของเมืองทาคายามา 
หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซึ่ง
อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) หมูยางใบโฮบะ 

จากน้ันนําทาน ปราสาทมัตสึโมโตะ (ชมดานนอก) (Matsumoto Castle) (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ต้ังอยูท่ีเมืองมตัสึโมโตะ ภายในจังหวัดนากาโน 
(Nagano) นับวาเปนแหลงทองเที่ยวที่ปงมากๆของเมืองแหงน้ี แถมยังเปน 1 ใน 12 
ปราสาทด้ังเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณและสวยงามท่ีสุดของประเทศญี่ปุ�นอีก  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

จากน้ันนําทานอิสระเท่ียวชม ถนนคนเดินมัตสึโมโต ภายในเมืองแหงปราสาทมัตสึ
โมโต มถีนนนาวาเตะ ช่ือ 'นาวาเตะ' มาจากขอเท็จจริงท่ีวาถนนเสนน้ีมีลักษณะ
เหมือนเชือกเสนยาวท่ีแลนขนานไปกับแมน้ําเมโตบะ ถนนเสนน้ีมีรานโบราณวัตถ ุ
เครื่องเคลือบดินเผา ของเลน และขนมโบราณประมาณ 50 ราน ชวยเพ่ิมมนตเสนห
ใหกับเมืองแหงปราสาท 
หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซึ่ง
อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที ่  โรงแรม MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 3 วัดเซ็นโคจ ิ- ชมซากรุะ ณ TAKADA PARK - โทยามา – สวนอาซาฮีฟุ นะกา

วา - หมูบานชิระคาวาโกะ  ออิอนมอลล กิฟุ  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

นําทานเดินทางยัง วัดเซนโคจ ิ(Zenkoji 
Temple) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 
ชม.) น้ันเปนพุทธศาสนสถานอันเกาแกแหง
เมืองนากาโนที่สรางขึ้นตั้งแตราวชวงยคุ
ศตวรรษที่ 7 โดยสรางในป ค.ศ.642 วากันวา
วัดเอาเกาแกนี้กอต้ังกอนที่จะมีพุทธศาสนาเขา
มาเผยแพรในญี่ปุ�นเสียอีก ศาสนสถานหลักของวัดน้ีกค็ือ Zenkoji Hondo ซึ่งเปน
อารามไมขนาดใหญอันเกาแกงดงาม สําหรับพระประธานหลักแหงวัดนั้นกค็ือ 
Hibutsu (Secreat Buddha) พระพุทธรูปเกาแกอันศักดิ์สิทธิ์ท่ีถูกหามใหใคร
เห็นเปนอันขาดแมกระทั่งเจาอาวาสวัดก็ตามที  
จากนั้นนําทานเพลิดเพลินซากุระ ณ สวนสาธารณะทะคะดะ (Takada Park) (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยูในเมืองโจเอ็ทสึ จังหวัดนีงะตะ 
(Niigata) ภายในสวนสาธารณะเปนท่ีตั้งของ ปราสาททะคะดะ (ไมรวมคาเขา
ปราสาท) (Takada Castle) ในชวงกลางเดือนเมษายนของทุกปซากุระจํานวนราว 



 

 

4,000 ตน ทีป่ลูกไวภายในสวนกวางใหญแหงน้ีจะผลิดอกบานงดงาม และ ภาพของ
ปราสาทที่ปรากฎอยูเบ้ืองหลังทิวตนซากุระที่ผลิบานเต็มท่ีชางดงูดงามสะกดสายตา 
การชมซากุระในยามกลางวันก็วางามแลว แตซากุระยามคํ่าคืนท่ีสวนน้ีไดช่ือวางดงาม
ที่สุดแหงหน่ึงในญี่ปุ�นเลยทีเดียว ทุกวันหลังพระอาทิตยตกดินไปจนถึงเวลา 21:00 
น. สวนแหงนี้จะสวางไสวไปดวยแสงสีนวลตาจากโคมไฟกระดาษจํานวนกวา 
3,000 ช้ิน และแสงไฟท่ีสองไปยังปราสาท แนะนําใหเชาเรือพายในคูช้ันในปราสาท
เพ่ือชมความงามของซากุระจากบนผวิน้ํา 
หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซึ่ง
อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร 
 

                          
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

จากน้ันนําทานเดินทางตอยัง โทยามา (Toyama) เปนจงัหวัดที่เลียบชายฝم�งทะเล
ญี่ปุ�น(Sea of Japan) อยูในภูมิภาคชุบ ุครอบคลุม-พ้ืนที่ทางทิศเหนือของภูเขา
แอลป�ญี่ปุ�น ทําใหมีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย นําทานชม สวนอาซาฮี ฟุนะกา
วา (Asahi Funakawa Park) (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชม.) ต้ังอยูภายใน
เมืองอาซาฮี จังหวัดโทยามา ถาอยากจุดชมซากุระงามๆ ทามกลางวิวทิวทัศนแจมๆ
มาท่ีน่ีที่เดียวรับรอบวาไมผิดหวังคะ ชวงฤดูใบไมผลิน่ีถือวาเปนชวงพีคเลยทีเดียว 
เพราะเราจะไดเห็นดอกซากุระพากันเบงบานเรียงรายติด ริมแมนํ้าฟุนากาวา และยัง
มพ้ืีนหลังเปนเทือกเขาเทือกเขาคิตะ – แอลป� จนกลายมาเปนภาพที่สวยชวนฝน
มากๆ  โดยตนซากุระของที่น่ีจะเปนสายพันธุ โยชิโนะมปีระมาณ 250 ตนเรียงกัน



 

 

ยาวๆตลอด 800 เมตร เวลาบานสะพร่ังเต็มท่ีแลวองดูเหมือนอุโมงคดอกซากรุะ
ถายภาพวาสวยแลวเจอของจริงเห็นดวยตามเีคลิ้มไปกบัความชมพูเลยละคะ ปกติ
แลวเทศกาลชมดอกซากุระของที่น่ีจะเร่ิมประมาณ ตนๆเดือนจนถงึปลายเดือน
เมษายน แตชวงท่ีสวยพีคสุดๆน่ีตองยกใหชวงกลางเดือนเมษายนท่ีดอกซากุระจะบาน
เต็มที่พรอมๆ กัน 
หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซึ่งอยู
นอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร 

 
นําทานเดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30ชม.) เปน
พ้ืนท่ีหมูบานริมแมน้ําโชงาวะ ยาวต้ังแตกิฟุไปจนถึงโทยามา ไดถกูประกาสใหเปน
เมืองมรดกโลกยูเนสโกในป 1995 ซึ่งมีช่ือเสียงในการทําไรแบบด้ังเดิม gassho-
zukuri farmhouses โดยบางแหงมีอายุกวา 250 ป บานแตละหลังมุงดวยหลังคา
สูงชันใหทนทานตอปริมาณหิมะที่ตกลงมาอยางหนักในชวงฤดูหนาว มีหองใตหลังคา
ท่ีกวางขวางสําหรับเลี้ยงหนอนไหม 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู AEON MALL GIFU ใหทานไดอิสระซ้ือสินคาท่ัวไปของญี่ปุ�น เชน 
ขนม, อาหารวาง, ของเลน, กระเป�า , รองเทา, เส้ือผา รวมถึงรานรอยเยน  
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

พักท่ี       โรงแรม GIFU  HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 4 ศาลเจาโอสุคันนอน - JAZZ DREAM NAGOYA – สนามบินนาโกยา - 

สนามบินดอนเมือง    
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

นําทานเดินทางสู ศาลเจาโอสุคันนอน ต้ังอยูภายในเมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ นับวา
เปนวัดในพระพุทธศาสนาท่ีมีช่ือเสียงมากๆ ในแถบตอนกลาง ส่ิงท่ีทาํใหวัดนี้มี
ช่ือเสียงโดงดังมากๆ กค็งเพราะวัดแหงน้ีนั้นเปนที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเช่ือ
กันวาเปนเทพเจาที่ข้ึนช่ือเร่ืองความเมตตา นําทานเดินทางสู JAZZ DREAM 
OULET ใหทานไดชอปปم�งอยางจุใจกับสินคาแบรนดเนม รวมไปถึงสินคานําเขาและ
สินคาแบรนดญีปุ่�นมากมาย เชน MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 
CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ ใหทานไดเลือกซื้อ
กระเป�าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ 
เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง TAG HEUER, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทาแฟช่ัน HUSH PUPPIES, 



 

 

SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคาสําหรับ
คุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสินคาอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเมอืงนาโกยา 
16.55 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบิน ไทยไลออนแอร เที่ยวบินท่ี SL 311  

*** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง *** 
21.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสด์ิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการทัวร 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาทัวรไมรวมคา
ต๋ัว 

เดินทางทานเดียว/ 
พักเดี่ยวจายเพ่ิม 

23-26 มี.ค. 63 21,999.- 15,999.- 8,900.- 
26-29 มี.ค. 63 22,999.- 16,999.- 8,900.- 
27-30 มี.ค. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

29 มี.ค.- 1 เม.ย. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 
30 มี.ค.- 2 เม.ย. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

2-5 เม.ย. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 
3-6 เม.ย. 63  วนัจักรี 29,999.- 20,999.- 8,900.- 
5-8 เม.ย. 63  วนัจักร ี 29,999.- 20,999.- 8,900.- 

6-9 เม.ย. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
9-12 เม.ย. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

10-13 เม.ย. 63 วัน
สงกรานต 29,999.- 20,999.- 8,900.- 

12-15 เม.ย. 63  วัน
สงกรานต 29,999.- 20,999.- 8,900.- 

13-16 เม.ย. 63  วนั
สงกรานต 29,999.- 20,999.- 8,900.- 

16-19 เม.ย. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
17-20 เม.ย. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
19-22 เม.ย. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
20-23 เม.ย. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
23-26 เม.ย. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
24-27 เม.ย. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
26-29 เม.ย. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ ** 



 

 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ิน (ถามี) 
ทานละ 1,500 บาท/ทริป  (ชําระที่สนามบนิดอนเมืองในวันเช็คอิน) 
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง (Infant) ทานละ 10,000 บาท 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองดืม่ 
คาซักรดี คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจาก
ทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงค
พํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีนํา้หนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 



 

 

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

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินใน
วันเช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี) 
 

เง่ือนไขการสํารองทีน่ัง่ 
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 

15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจอง
แลว 

 การชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทาน
ควรจดัเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบรษิัทตองสํารองคาใชจายใน
สวนของคาท่ีพักและต๋ัวเคร่ืองบิน มฉิะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ 
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนช่ือ
ผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 

 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน 
การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตางๆ เปนตน 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัด
ที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบรษัิทฯ 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) 



 

 

หมายเหตุสําคัญ !!! ในการอัพเกรดที่นั่งของ สายการบินไลออนแอรแบบตั๋วกรุป จะอพัเกรด
ไดก็ตอเม่ือไดทําการสงช่ือออกต๋ัวแบบกรุปแลวเทานั้น ไมสามารถจอง หรือ อัพเกรดที่น่ัง
กอนการสงชื่อออกตั๋วไดเลย โดยทางบริษัทฯ ไมสามารถการันตีที่น่ังใหลูกคาได จนกวาจะได
มีการสงช่ือออกตั๋วกรุปแลวเทาน้ัน จึงจะสามารถเช็คที่น่ัง และทาํการอัพเกรดหากที่น่ัง
ดังกลาวยังวางอยูโดยราคาในการอัพเกรด (กรณีที่น่ังยังวางอยู) เปนไปตามที่ระบุขางตน 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสัน้ใน
ประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ 
จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศ
ญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบรษิัทฯ จัดการให) 

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

คุณสมบัตกิารพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ

เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไม
ถึง 30 ทาน  

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอน
วันเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการ



 

 

กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรอื 
การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลยพินิจ
ของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่�น สามารถใหบริการวันละ 10 
ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติท่ีตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการทํา
วีซาในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตองรบัผิดชอบใน
สวนน้ันๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผูเดินทางเองและ
จะไมรับผดิชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  



 

 

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ 
เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ
เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการ
กงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบบัเกาไปอางอิง และ 
ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง 
หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดไมมคีาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเครื่องบินแบบ
กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกบักระบวนการและขั้นตอนของ
แตละคณะ 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ 
จะถือวาทานไดยอมรบัเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 

 


