
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ 
 

21.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน ์เคานเ์ตอร ์R เพือ่เตรยีม
ตวัเดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 

 

 
วนัทีส่อง นาโกยา่ – ทาคายามา่ – หมู่บา้นชริาคาวะโกะ - ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายามา่ - เขตเมอืงเก่าซนัมาชซิจึ ิ– นา

กาโน ่

 
00.55 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่JL 738 
08.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงทาคายาม่า 

จังหวัด “ฮดิะ” จังหวัดทีอุ่ดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม ผูค้นทีเ่ป็นมติร น าท่านเทีย่วชม เมอืงทาคายามา่ ทีไ่ด ้
ชือ่ว่า“ลติเติล้เกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยู่ในหุบเขาทีย่ังคงดูแลวัด ศาลเจา้ แม่น ้า สะพาน ตลาดเชา้ และ
บรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ย่างลงตวั น าท่านสู ่“หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ หมู่บา้นทีไ่ดรั้บเลอืกจากองคก์าร

ยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสคุึร ิซึง่เป็นแบบญีปุ่่นด ัง้เดมิ ชือ่นี้
ไดม้าจากค าว่า กสัโช ซึง่แปลว่า พนมมอื ตามรูปแบบของบา้นที่หลังคาชันถงึ 60 องศา มีลักษณะคลา้ยสองมือที่
พนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไม่ใช ้

ตะปูแมแ้ต่ตัวเดยีว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะทีต่กมาอย่างหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ี
 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
น าท่านชมสถานที่ส าคัญเมื่อครัง้อดีต ทีท่ าการเก่าเมอืงทาคายาม่า ใชเ้ป็นทั ้งที่ท างาน และที่อยู่อาศัยของผูว่้า
ราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาว่า  ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่

แลว้ เป็นทีท่ าการรัฐในยุคเอะโดะเพยีงแห่งเดยีวที่ขา้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบูรณ์ ซึง่ภายในนี้ประกอบดว้ยบรเิวณไต่
สวนพจิารณาคด ีหอ้งขังนักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ที.่.. น าชมความงามของเมอืงทาคายาม่า ซึง่ยังคงคว 
ามเป็นบา้นเมอืงแบบญีปุ่่นดัง้เดมิอย่างแทจ้รงิ  ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ  430 เยน   



 
 
 

 
 

เดินชม เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจ  ิซึ่งเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบา้นใน

สมัยเอะโดะกว่า 300 ปีกอ่น ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของที่ระลกึพืน้เมอืงและเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็น
เหลา้สาเก ซปุมโิสะชรุิ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็นตุ๊กตาตามความเชือ่ของคนโบราณสมัยกอ่น  
 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
พกัที ่  โรงแรม HOTEL KOYO หรอืระดบัเดยีวกนั 



 
 
 
วนัทีส่าม ลานกจิกรรมหมิะ - UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – ปราสาทมตัสโึมโต ้
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ลานกจิกรรมหมิะ ใหท้่านไดอ้สิระกับกจิกรรมหมิะและสกตี่างๆใหเ้ล่น เช่น สโนวโ์มบลิ สก ี
สโนวบ์อร์ด หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตลท์่านเอง ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเล่นสกใีนรูปแบบต่าง ๆ มากมาย 

(ไมร่วมค่าอุปกรณ์ และค่าเครือ่งเลน่ ประมาณ 5,000-15,000 เยน) ** ทัง้นี้การเล่นกจิกรรมหมิะต่างๆนัน้ ขึน้กับ
สภาพภูมอิากาศ และปรมิาณความหนาของหมิะ ณ เวลานัน้** 

 

 
 
หมายเหตุในกรณีที่ลานกจิกรรมหิมะปิดใหบ้รกิารหรือเกดิเหตุการณ์ที่ไม่สามารถท าใหเ้ขา้รับบรกิารไดบ้รษัิทขอสงวน
สทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมน าท่านเดนิทางสู่ วดัเซ็นโกจ ิซึง่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น มาเป็น

เวลากว่า 1,400 ปี วหิารเซ็นโกจ ิซึง่เป็นที่ประดษิฐานของพระพุทธรูปองคแ์รกที่เขา้มาสู่ประเทศญี่ปุ่น ดงึดูดผูเ้ลือ่มใส
ศรัทธาจากทกึนิกาย ในทุกๆปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วมากกว่า6ลา้นคน มาเคารพสักการะสถาปัตยกรรมชิน้เอกทางพุทธศาสนา
แห่งนี้ จงึท าใหวั้ดเซ็นโกจเิป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่นฝ่ังตะวันออก  

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าท่านเดนิทางสู่ JIGOKUDANI MONKEY PARK น าท่านผ่านประสบการณ์ พเิศษ ลงิแช่ออนเซ็น กลางบ่อ
น ้าพุรอ้นธรรมชาตอิยางใกลช้ดิรมิขอบสระ ชือ่ชมความน่ารักของลงิทีอ่าศัยอยู่กันเป็นฝูงใหญ่และมคีวามคุน้เคยกับมนุษย ์

(หา้มจบัหรอืใหอ้าหารโดยเด็ดขาด) ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการชมความน่ารักของลงิตามอัธยาศัย (การชมลงิแช่
ออนเซ็นน ัน้จะสามารถชมไดห้รอืไม่ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศและตวัของลงิเนือ่งจากลงิทีล่งมาแช่ออนเซ็นเป็น
ลงิป่า)  

 



 
 
 

 
 
จากน ัน้น าท่านเก็บภาพประทบัใจดา้นหนา้ ปราสาทมตัซโึมโต ้มีชือ่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปราสาทอีกา เนื่องจาก
ผนังปราสาทมีสดี า และปีกดา้นต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมอืนปีกนก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1590 โดย อชิคิาว่า คาสุ

มาซะ เพื่อใชเ้ป็นที่พักของบรรดาเจา้เมืองในอดีต ปัจจุบันหลังจากไดรั้บการจัดตัง้เป็นสมบัตปิระจ าชาตญิี่ปุ่นไดป้รับให ้
เป็นพพิธิภัณฑส์ าหรับรวบรวมขอ้มูลประวัตศิาสตร์ของญี่ปุ่นและประวัตศิาสตรข์อง จังหวัดนากาโน่ และเป็นปราสาทที่มี
ความสวยงามตดิ 1 ใน 10 ของประเทศญีปุ่่น  

 

 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  โรงแรม PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
 



 
 
 
วนัสี ่        ศาลเจา้โอสคึนันง - ถนนชอ้ปป้ิงโอสุ - มติซุย เอา้ทเ์ล็ต  - เทศกาลแสงสนีาบานะ โน ซาโตะ 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้ท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้โอสคึนันง เป็นหนึง่ในสามของศาลเจา้บูชาเจา้แม่กวนอมิทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่น และเป็นวัด
ประจ าตระกลูโอดะ นอกจากนี้ยังมวัีดบันโชจซิึง่โทกงุาวะ อเิอะยาสเุคยพักอยู่เมื่อครัง้เป็นตัวประกัน อันเป็นประวัตศิาสตร์

หนา้หนึง่ของย่านโอส ึOSU เป็นเมอืงทีผ่สมผสานระหว่างประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุดท่องเทีย่ว
ยอดฮติทีสุ่ดของนาโกย่า ซึง่นอกจากคนญี่ปุ่นแลว้ นักท่องเทีย่วต่างชาตกิ็นิยมมาเยีย่มชมเชน่กัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ

กับการชอ้ปป้ิง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิม่ทีย่่านรา้นคา้   
 

 
 
จากนั้นท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิม่ที่ย่านรา้นคา้ ณ บรเิวณ

ถนนชอ้ปป้ิงโอสุ ซึง่มีอายุประมาณ 400 กว่าปี เป็นถนนการคา้ที่มีชือ่เสยีงและไดรั้บความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็น
อย่างมากดว้ยมนตเ์สน่หข์องบรรยากาศย่านชนชัน้แบบดัง้เดมิ ถนนชอ้ปป้ิงนี้ประกอบไปดว้ยรา้นคา้มากมายกว่า 1,200 
รา้น เรยีงรายตลอดสองขา้งทางยาว 1.7 กโิลเมตร ประกอบดว้ยอาหารและสนิคา้ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นน ้าหอม, เสือ้ผา้, 

เครือ่งส าอาง และรอ้งเทา้จากสารพัดยีห่อ้ดังและทีส่ าคัญคอืราคาถูกมาก  



 
 
 

 
 
เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูน่าโกย่า เพือ่น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมเอา้ทเ์ล็ท ณ มติซุยเอา้ทเ์ล็ท ซึง่เอาทเ์ล็ทนี้เป็น
สว่นหนึง่ของสวนสนุกนางาชมิะสปาแลนด ์มีอาณาเขตบรเิวฝรกวา้งขวางมาก  เรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้กว่า 302 รา้น อาทิ
เชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo , Gucci , Longcham , Balenciaga , Michael Kors ฯลฯ เพียบพรอ้มดว้ย

สนิคา้ส าหรับทุกคนตัง้แต่สนิคา้แฟช่ันหญงิชาย และเด็ก จนถงึอุปกรณ์กฬีา และสนิคา้ทั่วไป ซึง่มสี่วนลดมากมายสงูสุด
ถงึ 80% นอกจากนี้ภายในหา้ง ยังมศีูนยอ์าหารขนาดใหญ่ไวค้อยบรกิารนักท่องเทีย่วอกีดว้ย 
จากนั้นน าท่ าน เดินทางสู่ เมืองนาโกย่า  จากนั้นน าท่ านชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter 

Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพารค์สวนดอกไม ้ทีม่ีทุ่งดอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวได ้
ตลอดทัง้ปี  ในชว่งฤดูใบไมร่้วงตลอดจนถงึปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มนีาคม) จะไดรั้บความนยิมมากเป็นพเิศษ เนื่องจาก
มไีฮไลทก์ารประดับไฟขนาดใหญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่น อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่า

จะเป็น อโุมงคแ์สงไฟ (Tunnel of Light) หรอื การประดับไฟในน ้า (Water Illumination)   
 

 
 
ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่  โรงแรม  SPRING SUNNY NAGOYA TOKONAME หรอืเทยีบเทา่ 



 
 
 
วนัทีห่า้         นาโกยา่ - กรุงเทพฯ 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู ่สนามบนินาโกยา่ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

10.30 น. เหนิฟ้าสูก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบนิเจแปน แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 737 

14.50 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

**************************************** 
** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็กมี
เตยีง 

(เด็กอายุต า่กวา่ 8 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุต า่กวา่ 8 

ปี) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 
เครือ่งบนิ 

04 – 08 ธนัวาคม 2562 32,999 30,999 29,999 8,000 19,999 

11 – 15 ธนัวาคม 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 กุมภาพนัธ ์2563 31,999 29,999 28,999 8,000 18,999 
19 – 23 กุมภาพนัธ ์2563 31,999 29,999 28,999 8,000 18,999 
04 – 08 มนีาคม 2563 31,999 29,999 28,999 8,000 18,999 
18 – 22 มนีาคม 2563 31,999 29,999 28,999 8,000 18,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 10,000 บาท 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 
ทา่นละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไมว่่าดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้สิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายค่าต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านข้อความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจอง

ทวัรทุ์กคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก

ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ ค่าทวัรส์่วนที่
เหลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหตุ 1.  ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 2.  คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

 



 
 
 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 23 กก. 2 ใบ  ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 ค่าทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ท่านละ 

1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วัน) 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจน
ซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า

นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชีือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คืนเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่ช าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ
ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เช่น 
การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 



 
 
 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เช่น 
การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วที่มไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของ
สัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ 
ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
 

2. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีส่งูมาก 

 


