
 
 
 
 
  

 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ 
 

21.00 น. พร้อมกนัที่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4  ประตูหมายเลข 8 สายการบนิ JAPAN AIRLINES 

เคานเ์ตอร ์R เพือ่เตรยีมตวัเดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 
 

วนัทีส่อง นาโกยา่ – ทาคายามา่ – หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ - ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายามา่ - เขตเมอืงเกา่ซนั

มาชซิจึ ิ 
 

00.55 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่JL738 

08.10 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง  น าท่านเดนิทางสู่ 

เมอืงทาคายามา่ จังหวัด “ฮดิะ” จังหวัดทีอุ่ดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม ผูค้นทีเ่ป็นมติร น า

ท่านเทีย่วชม เมอืงทาคายามา่ ทีไ่ดช้ือ่ว่า“ลติเต ิล้เกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยูใ่นหบุเขาที่

ยงัคงดแูลวัด ศาลเจา้ แมน่ ้า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั 

น าท่านสู ่“  หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ หมูบ่า้นทีไ่ดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.



1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสคึุร ิซึง่เป็นแบบญีปุ่่ นด ัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจากค าว่า 

กสัโช ซึง่แปลวา่ พนมมอื ตามรปูแบบของบา้นทีห่ลังคาชนัถงึ 60 องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นม

เขา้หากนั ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้

โดยไมใ่ชต้ะปแูมแ้ตต่ัวเดยีว แตย่งัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะทีต่กมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาว

ไดด้ ี

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าชมความงามของเมอืงทาคายามา่ ซึง่ยังคงคว ามเป็นบา้นเมอืงแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิอยา่งแทจ้รงิเดนิชม 

เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ทีย่ังคงอนุรักษ์แบบของบา้นใน

สมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของที่ระลกึพื้นเมืองและเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่า

ประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหลา้สาเก ซุปมโิสะชริุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็นตุ๊กตาตามความเชือ่ของคน

โบราณสมัยกอ่น น าท่านชมสถานทีส่ าคัญเมือ่ครัง้อดตี ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายามา่ (ไมร่วมคา่เขา้

ชม 430 เยน) ใชเ้ป็นทัง้ทีท่ างาน และทีอ่ยู่อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี 

ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แลว้ เป็นที่ท าการรัฐในยุค

เอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ขา้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบูรณ์ ซึง่ภายในนี้ประกอบดว้ยบรเิวณไต่สวน

พจิารณาคด ีหอ้งขงันักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ที ่  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

พกัที ่ NAGANO TOKYO REI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – วดัเซ็นโกจ ิ- ฮากบุะ สก ี 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสู ่JIGOKUDANI MONKEY PARK น าทา่นผา่นประสบการณ์ พเิศษ ลงิแชอ่อน

เซ็น กลางบอ่น ้าพุรอ้นธรรมชาตอิยางใกลช้ดิรมิขอบสระ ชือ่ชมความน่ารักของลงิทีอ่าศัยอยูก่ันเป็นฝูง

ใหญ่และมคีวามคุน้เคยกับมนุษย ์(หา้มจบัหรอืใหอ้าหารโดยเด็ดขาด) ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการ

ชมความน่ารักของลงิตามอัธยาศัย (การชมลงิแช่ออนเซ็นน ัน้จะสามารถชมไดห้รอืไมข่ ึน้อยูก่บั

สภาพอากาศและตวัของลงิเนือ่งจากลงิทีล่งมาแชอ่อนเซ็นเป็นลงิป่า)  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัเซ็นโกจ ิซ ึง่เป็นทีเ่ลือ่มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาในญีปุ่่ น มาเป็นเวลา

กว่า 1,400 ปี วหิารเซ็นโกจ ิซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานของพระพทุธรูปองคแ์รกทีเ่ขา้มาสูป่ระเทศญีปุ่่ น ดงึดดู

ผู เ้ลื่อมใสศรัทธาจากทึกนิกาย ในทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า6ลา้นคน มาเคารพสักการะ

สถาปัตยกรรมชิน้เอกทางพทุธศาสนาแหง่นี้ จงึท าใหว้ัดเซ็นโกจเิป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นฝ่ังตะวันออก 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ฮากุบะสก ีใหท้่านไดอ้สิระกับกจิกรรมหมิะและสกตีา่งๆใหเ้ล่น เชน่ สก ีสโนว์

บอรด์ หรอื กระดานเลือ่น ใหท้่านเลอืกเล่นผาดโผนในสไตลท์่านเอง ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเลน่

สกใีนรปูแบบตา่ง ๆ มากมาย (ไมร่วมคา่อปุกรณ์ และคา่เครือ่งเลน่ ประมาณ 5,000-15,000 เยน) 

** ท ัง้นีก้ารเลน่กจิกรรมหมิะตา่งๆน ัน้ ขึน้กบัสภาพภมูอิากาศ และปรมิาณความหนาของหมิะ ณ 

เวลาน ัน้**  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยบฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ์ีปุ่่ นยากนิคิุบรกิาร

เมนูเนือ้และหม ูคลกุเคา้กบัน ้าซอสสไตลญ์ีปุ่่ น พรอ้มทัง้ของหวานแบบทา่นไมอ่ัน้   

พกัที ่ ITOEN HOTEL ASAMANOYU หรอืระดบัเดยีวกนั  จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่

น า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีน

โลหติดขี ึน้ 
 

วนัทีส่ ี ่       ปราสาทมตัซโึมโต ้–  ทะเลสาบสวุะ -ศาลเจา้โอสคึนันง - ออิอน จสัโก ้- NABANA NO SATO 

WINTER iLLUMINATION 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน ัน้น าทา่นเก็บภาพประทบัใจดา้นหนา้ ปราสาทมตัซโึมโต ้มชี ือ่เรยีกอกีอยา่งหนึง่ว่า ปราสาท

อกีา เนื่องจากผนังปราสาทมสีดี า และปีกดา้นต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมอืนปีกนก สรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ.1590 โดย อชิคิาว่า คาสุมาซะ เพือ่ใชเ้ป็นทีพั่กของบรรดาเจา้เมอืงในอดตี ปัจจุบันหลังจากไดรั้บ

การจัดตัง้เป็นสมบัตปิระจ าชาตญิีปุ่่ นไดป้รับใหเ้ป็นพพิธิภัณฑส์ าหรับรวบรวมขอ้มูลประวัตศิาสตรข์อง

ญีปุ่่ นและประวัตศิาสตรข์อง จังหวัดนากาโน่ และเป็นปราสาททีม่คีวามสวยงามตดิ 1 ใน 10 ของประเทศ

ญีปุ่่ น  จากนัน้น าท่านแวะเก็บภาพประทับใจกับชม ทะเลสาบซสุวะ เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดในชนิช ู

ตัง้อยูท่างตอนกลางของลุม่  น ้าซสวุะ ทางตอนกลางของจังหวัดนากาโนะ ทีน่ีเ่ป็นตน้น ้าของแมน่ ้าเทนย ุ

ซึง่ไหลผา่นเมอืงโอคายะไปยังพืน้ทีต่า่ง ๆ ทีม่ทีวิทัศน์ทีส่วยงามและสดุทา้ยไหลไปสูม่หาสมทุรแปซฟิิก 



ในอดตีผวิน ้าในทะเลสาบจะแข็งเป็นน ้าแข็งในชว่งฤดูหนาว ท าใหส้ามารถสนุกกับการเจาะรูน ้าแข็งเพือ่

ตกปลา หรอืการเลน่สเก็ตน ้าแข็งในทะเลสาบ อยา่งไรก็ตามในปัจจบุนัอากาศในหนา้หนาวทีอุ่น่ขึน้ท าให ้

พืน้ผวิน ้าไมเ่ป็นน ้าแข็งทัง้หมด ระหว่างชว่งทีพ่ืน้ผวิของทะเลสาบเป็นน ้าแข็งทัง้หมด คุณจะไดส้มัผัสกบั

ประสบการณ์การแตกของพืน้ผวิน ้าแข็งเสยีงดังและการแตกของพืน้ผวิก็จะเพิม่ขึน้อยา่งชา้ ๆ กลไกของ

ปรากฎการณ์นี้คือ น ้าแข็งเกดิการละลายเนื่องจากอุณหภูมทิี่สูงในตอนกลางวันและในตอนกลางคืน

อุณหภูมลิดต ่าลงท าใหน้ ้าแข็งเกดิการหดตัว ท าใหเ้กดิปรากฎการณ์ทีเ่รยีกว่า โมมวิาตาร ิพธิกีรรมของ

ศาสนาชนิโตทีเ่รยีกวา่ โมวิาตารชินิจ ิจะใชป้รากฎการณ์ดังกลา่วในการท านายสภาพอากาศ การเกษตร

กรรมหรอืแมแ้ตก่ารเปลีย่นแปลงของโลกโดยใชล้ักษณะของรอยแตกภายในทะเลสาบ กฬีาทีน่ยิมเลน่ใน

ทะเลสาบไดแ้ก ่การแลน่เรอืส าราญและการเลน่วนิดเ์สริฟ์ เป็นตน้  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านสูน่าโกยา่ น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้โอสคึนันง เป็นหนึง่ในสามของศาลเจา้บชูาเจา้แม่

กวนอมิทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น และเป็นวัดประจ าตระกลูโอดะ นอกจากนีย้งัมวีัดบนัโชจซิ ึง่โทกงุาวะ อเิอะยา

สเุคยพักอยูเ่มือ่ครัง้เป็นตวัประกนั อนัเป็นประวัตศิาสตรห์นา้หนึง่ของยา่นโอส ึOSU เป็นเมอืงทีผ่สมผสาน

ระหว่างประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮติที่สุดของนาโกย่า ซึง่

นอกจากคนญีปุ่่ นแลว้ นักท่องเทีย่วต่างชาตกิ็นยิมมาเยีย่มชมเชน่กัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ป

ป้ิง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิ่มที่ย่านรา้นคา้    จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ณ 

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ซือ้ของฝากก่อนกลับ อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้

และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย **เพือ่ไมเ่ป็นการ

เสยีเวลาชอ้ปป้ิงอสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** จากนัน้น าท่านชมเทศกาล NABANA NO SATO 

WINTER iLLUMINATION หนึง่ในเทศกาลแสงสทีีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น มไีฟประดับมากกว่า 8.5 ลา้น

ดวงภายในสวนดอกไม ้ภายในสวนจะมกีารประดับตกแตง่ไฟอยา่งสวยงาม มทีัง้ทุ่งหญา้ขนาดใหญท่ีน่ า

ไฟสฟ้ีามาตกแต่งใหดู้เหมอืนทะเล นอกจากนี้ยังมอีุโมงค์ดวงไฟและจุดชมววิที่สามารถขึน้ลฟิท์ไป

ดา้นบน เมือ่มองลงมาจะเห็นสวนทีป่ระดับไฟเป็นมมุกวา้ง สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 

พกัที ่  NAGOYA INTERANTIONAL HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้        สนามบนินาโกยา่ – กรงุเทพฯ 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

10.20 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่JL737 

14.50 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

*******โปรกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม******* 
 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ 
ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายตุ า่

กวา่ 8 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายตุ า่

กวา่ 8 ปี) 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

เครือ่งบนิ 

09 - 13 มกราคม  62 35,999 33,999 32,999 8,000 27,999 

16 - 20 มกราคม 62 37,999 35,999 34,999 8,000 29,999 

23 - 27 มกราคม 62 37,999 35,999 34,999 8,000 29,999 

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 62 37,999 35,999 34,999 8,000 29,999 

06 - 10 กมุภาพนัธ ์62 37,999 35,999 34,999 8,000 29,999 

13 - 17 กมุภาพนัธ ์62 37,999 35,999 34,999 8,000 29,999 

19 - 23 กมุภาพนัธ ์62 37,999 35,999 34,999 8,000 29,999 

27 - 03 กมุภาพนัธ ์62 37,999 35,999 34,999 8,000 29,999 

06 – 10 มนีาคม 62 37,999 35,999 34,999 8,000 29,999 

12 – 16 มนีาคม 62 37,999 35,999 34,999 8,000 29,999 



ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 10,000 บาท 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณี
ใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่น
การจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 
เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ 

คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหตุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะ

พ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะ

พ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง ภายใน 1 วันหลังจากการจอง 

2. นักทอ่งเทีย่วช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่
ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื

วา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่ว(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิ
ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิาร
ตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 



1. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้  
2. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วัน
จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น.  นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี
นัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอื
ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  
และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ
ค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา
ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ 
เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้
หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านึงถงึความ
ปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิด ้
เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนั
ทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่ง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์
ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 

 

 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้


