
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บนิตรงสู ่นาโกยา่ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 

บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไป-กลบั 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ สมัผสัวถิชีวีติคนญีปุ่่ น 

สนกุกบักจิกรรม ณ ลานสกฟีจูเิท็น มฉีากหลงัเป็นภเูขาไฟฟจู ิ

ชมความนา่รกัลงิแชอ่อนเซ็น ณ SNOW MONKEY PARK 

ชมวดัพทุธแหง่แรกของญีปุ่่ น "วดัเซ็นโคจ"ิ 



 

พเิศษ แชอ่อนเซ็นสไตลญ์ีปุ่่ น + ดนิเนอรบ์ฟุเฟตข์าปยูกัษ ์

พกักฟิ ุ1 คนื พกันากาโน ่1 คนื พกัฟจู ิ1 คนื 

WIFI FREE ON BUS  น า้ด ืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 

 

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยัน

กับทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลื่อนวันและเวลาเดนิทางได ้อัน

เนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิ

รวมกัน ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่เหนอืการความคุมของทางสายการ

บนิ หรือจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบและไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ อนึง่ บรษัิทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ๊ป ประมาณ 7-10 วันก่อน

เดนิทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 

 

วนัที ่1 สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ –  

ศาลเจา้โอสคุนันอน – ยา่นชอ้ปป้ิงโอส ุ- เมอืงกฟิ ุ

04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอน

เมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั
และอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพื่อเตรียมความ

พรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 
07.45 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกย่าประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ ไทยไลออ้น

แอร ์เทีย่วบนิที ่SL310 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 

สนามบนิดอนเมอืง SL310 (07.25-15.25) สนามบนิ

ชูบเุซ็นแทรร ์– ศาลเจา้โอสคุนันอน – ยา่นชอ้ปป้ิงโอ

ส ุ- เมอืงกฟิ ุ

 บนเครือ่ง  
GIFU HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 
หมู่บา้นชริาคาวาโกะ – ย่านเมอืงเก่าทาคายาม่า – 
ซนัมาชซูิจ ิ- สะพานแดงนากาบาช ิ– นากาโน ่- วดั
เซ็นโคจ ิ+ เดนิเลน่ชอ้ปป้ิงถนนหนา้วดั 

  
 

NAGANO HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ลงิแชอ่อนเซน – ปราสาทมตัสโึมโต ้(ชมดา้นนอก) – 
เพลดิเพลนิ ณ ลานสก ีFUJITEN – วฒันธรรมชงชา

แบบญีปุ่่ น - แชอ่อนเซ็น 

   
FUJI/IZU HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

ขาปู+ออนเซน 

4 

ทะเลสาบฮามานะ  –  JAZZ DREAM OUTLET – 

สนามบินชู บุ เ ซ็ นแท รร ์- สนามบินดอน เ มือ ง    
SL311 (16.55-21.10) 

 บนเครือ่ง   

น า้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 



 

 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้และ

ทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 

 
15.45 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศ

ไทย 2 ช ัว่โมง) หลงัจากผา่นข ัน้ตอนศลุกากร กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวก
ในการนดัหมายเวลา 

** ส าคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั  
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

 
 
 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้โอสุคนันอน ตัง้อยู่ภายในเมอืงนาโกย่า (Nagoya) จังหวัดไอจ(ิAichi)  

นับวา่เป็นวัดในพระพทุธศาสนาทีม่ชี ือ่เสยีงมากๆ ในแถบตอนกลาง สิง่ทีท่ าใหวั้ดนี้มชี ือ่เสยีงโดง่ดงั

มากๆ ก็คงเพราะวัดแห่งนี้นัน้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพคันนอน ซึง่เชือ่กันว่าเป็นเทพเจา้ทีข่ ึน้ชือ่

เรือ่งความเมตตา โอสเึป็นเมอืงทีผ่สมผสานระหว่างประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยัง

เป็นจดุทอ่งเทีย่วยอดฮติทีส่ดุของนาโกยา่ ซึง่นอกจากคนญีปุ่่ นแลว้ นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตก็ินยิมมา

เยีย่มชมเชน่กัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่าง

เต็มอิม่ทีย่่านรา้นคา้ หลังจากขอพรจากเจา้แม่กวนอมิเรยีบรอ้ย ใหท้่านเพลดิเพลนิกับสนิคา้ราคา

สดุประหยัด ณ ยา่นการคา้โอส ึซึง่อยูบ่รเิวณดา้นขา้งของวัดแหง่นี้น่ันเอง  

  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  โรงแรม GIFU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่2  หมู่บ้านมรดกโลกชริาคาวาโกะ – ย่านเมอืงเก่าทาคายาม่า - ซนัมาชซิูจ ิ

- สะพานแดงนาคะบาช ิ– วดัเซ็นโคจ ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ 

และยังไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธนัวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้น

สามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของ

พระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี้วา่ “กสัโช” และมผีูค้นจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงาม

ในแตล่ะปีไมต่ ่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

 

 

 

 

 

 

 

  

จากนัน้น าทา่นเดนิชม ตลาดทาคายามา่ (Morning Markets) เรยีกไดว้า่เป็นสิง่ทีพ่ลาดไม่ได ้

เมื่อมายังเมืองทาคายาม่า เพราะบรรยากาศการคา้ขายของที่นี่จะแตกต่างจากเมืองใหญ่ๆมาก
ทเีดยีว ดว้ยความเป็นเมอืงทีย่ังคงความเป็นชนบทอยูม่าก ท าใหแ้ลดเูป็นกันเองมากกวา่ แถมราคา

ยังกันเองกว่าไปซื้อในหา้งใหญ่ๆ โดยตลาดเชา้ของเมืองนี้จะมีดว้ยกัน 2 แห่ง คือ ตลาด 

จนิยะเมะ (Jinya-mae Market) ตัง้อยู่หนา้อาคารทาคายาม่าจนิยะ และ ตลาดมยิางาวะ 

(Miyagawa Market) ตัง้อยู่รมิแมน่ ้ามยิางาวะในเขตเมอืงเกา่ทาคายาม่าสนิคา้ทีจ่ าหน่ายในตลาด

สว่นใหญเ่ป็นงานฝีมอืทอ้งถิน่ ขนมขบเคีย้ว สนิคา้ทางการเกษตร เชน่ ผักสด ผักดอง และดอกไม ้
เป็นตน้ ตลาดเชา้ของที่นี่เปิดทุกวันตัง้แต่ 6:30-12:00 น. ยกเวน้ในชว่งฤดูหนาวทีเ่คา้จะเลือ่น
เวลาเปิดใหช้า้ลงซกันดิเป็น 7:00 น. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

น าท่านชม สะพานแดงนากาบาช ิ(Nakabashi Bridge) เชือ่มไปยังย่านเมอืงเก่าในฮดิะ ทา

คายามะ เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายของประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานและอารยธรรมโบราณของญีปุ่่ น 

ในฤดูใบไมผ้ลติน้ซากุระจะออกดอกเป็นสขีาวและชมพูตัดกับสสีะพานอย่างสวยงาม ในฤดูรอ้น

ตน้ไมจ้ะมสีสีนัสดใส หรอืในฤดหูนาวซึง่จะมบีางชว่งทีต่กกลางคนืแตท่อ้งฟ้าเปิดก็สามารถเห็นแสง

จันทรท์ีท่อดผา่นยังสะพานนากาบาชใิหค้วามสวยงามไปอกีแบบ  



 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัเซนโคจ  ิเป็นวัดคู่บา้นคู่เมืองของนากาโน่ ที่มีความส าคัญใน

ประวัตศิาสตรศ์าสนาพทุธในประเทศญีปุ่่ น ในฐานะทีเ่ป็นวัดพทุธเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้ตัง้แตร่าวศตวรรษ

ที ่7 (หรอืราว1,400ปีกอ่น) และเป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธรปูองคแ์รกทีเ่ขา้มาในประเทศญีปุ่่ น วัด

เซนโคจิจึงเป็นสถานที่ที่ดึงดูดสาธุชนผูเ้ลื่อมใสจากทั่วสารทศิในประเทศญี่ปุ่ น  จนมีค ากล่าว

โบราณของญี่ปุ่ นที่ว่า เป็นวัดที่ “ ตอ้งไปใหไ้ดค้ร ัง้หนึง่ในชีวติ” นอกจากวัดเซนโคจิจะมี

ความส าคัญอยา่งยิง่ยวดในประวัตศิาสตรญ์ีปุ่่ นแลว้ วัดเซนโคจยิังมบีทบาทส าคัญในความสัมพันธ์

ไทยญีปุ่่ นดว้ย เนื่องจากในปี ค.ศ.1937ประเทศไทยไดม้อบพระพุทธรปูปางมารวชิยัใหแ้ก่ประเทศ

ญี่ ปุ่ น เ นื่ อ ง ใ น โ อ ก า ส ค ร บ ร อ บ 5 0 ปี  

ความสัมพันธท์างการทูตไทยญี่ปุ่ น โดยได ้

น ามาประดษิฐานทีว่ัดเซนโคจแิหง่นี้ และได ้

กลายมาเป็นศูนยร์วมทางจติใจของคนไทย

ใ น น า ก า โ น่ ม า จ น ถึ ง ปั จ จุ บั น  ค ว า ม

เจรญิรุ่งเรืองที่แผ่ขยายออกมาจากวัดก็ยัง

หลงเหลือใหเ้ห็นจากบรรยากาศคึกคัก

รื่นรมย์บนถนนหนา้วัด ที่มีรา้นอาหารและ

ขนมอรอ่ย รา้นของฝากของทีร่ะลกึ รา้นขาย

สนิคา้ทอ้งถิน่ รวมถงึคาเฟ่ ตัง้เรียงรายอยู่

หนา้วัด 
  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่  โรงแรม NAGANO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

วนัที ่3 Snow Monkey Park ลงิออนเซน – ปราสาทมตัสโึมโต ้- เพลดิเพลนิลานสก ี 

FUJITEN – วฒันธรรมชงชาแบบญีปุ่่ น - แชอ่อนเซ็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

จากนั้นน าท่าน เพลดิเพลนิไปกับความน่ารักของนอ้งลงิกังญี่ปุ่ นหนา้แดงที่ลงมาแช่บ่อน ้ารอ้น 

คลายความหนาว สถานทีด่ังกล่าวคอื Jigokudani Yaen-Koen หรอืทีเ่รยีกกันเป็นภาษาอังกฤษ

วา่ Snow Monkey Park ตัง้อยูใ่นจังหวัด Nagano ทางตอนกลางของประเทศญีปุ่่ น ลงิหมิะญีปุ่่ น 

คือลงิกัง เป็นลงิพื้นเมืองของหมู่เกาะญี่ปุ่ น ลักษณะเด่นคือใบหนา้แดงก ่า สามารถพบไดต้าม



 

อุทยานแห่งชาต ิลงิทีน่ี่เป็นลงิป่า ทีล่งจากเขามาแชน่ ้ารอ้นเพือ่บรรเทาความหนาว เท่าทีส่ังเกต

ทกุตัวไมก่ลัวน ้าและมทัีกษะในดา้นการว่ายน ้าไดเ้ป็นอยา่งดเีพราะเมือ่ลงไปแชน่ ้าแลว้ทกุตัวจะมสีี

หนา้เคลบิเคลิม้และดสูบายกายสบายใจเป็นอยา่งมาก นักทอ่งเทีย่วสามารถถา่ยรปูลงิอยา่งไกลช้ดิ

ได ้แตห่า้มสมัผัสตัวลงิเนื่องจากจะเป็นการรบกวนสตัว ์

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมตัสโึมโต ้ (Matsumoto) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ

จังหวัดนากาโน่ มจีุดท่องเทีย่วทีส่ าคัญทีส่ดุ คอื ปราสาทมตัสโึมโต ้1 ในปราสาทดัง้เดมิทีส่วย

ทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น ปราสาทมัตสโึมโตะ เป็นปราสาทไมท้ีค่งความดัง้เดมิและเก่าแก่ที่สุดใน

ญีปุ่่ นและไดถ้กูขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตลิ ้าค่าประจ าชาต ิการตัดกันของสดี าและสขีาวของผนังปูน

ดา้นนอกปราสาท ท าใหป้ราสาทแห่งนี้ดูโดดเด่นงดงามตัดกับฉากหลังของเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น 

ปราสาทแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้จากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลาย

อยา่ง ปราสาทมัตสโึมโตย้ังมศีาลาชมดวงจันทรท์ีง่ดงาม (ชมดา้นนอก ไมร่วมคา่เขา้ชมดา้นใน)  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัาคาร (4) 

น าท่านเดนิทางไปที ่ฟจูเิท็น สกรีสีอรท์ เป็นลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีง และมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูทิี่ 

สวยงาม ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเล่นกระดานเลื่อนกับลานหมิะขาวโพลนและยังมีกจิกรรม

นอกเหนือจากการเล่นสกมีากมาย (ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าเชา่ชดุอปุกรณ์และชดุส าหรับเลน่กจิกรรมต่างๆ) (สกจีะ

เปิดใหบ้รกิารหรอืไม่ ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ) กรณีทีล่านสกไีม่เปิดใหบ้รกิาร ทางทัวรข์อสงวนสทิธิน์ าพาทุกทา่น

เดนิทางไปยังสวนโออชิปิารค์หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธิใ์นกรณีลานสกหีมิะยังไม่พรอ้มใหบ้รกิารตามสภาพอากาศที่

อาจจะเปลี่ยนแปลง หรืออากาศไม่เอื้ออ านวย หรือลานสกีปิด หิมะละลายหรือมีปริมาณนอ้ยอยู่ สภาพอากาศ 

ปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิางบรษัิทไมส่ามารถคาดการณ์ได ้  

 

น าท่านสัมผัสประสบการณ์ “วฒันธรรมชงชาแบบญีปุ่่ น” ใหท้่านไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวท่าน 

เองและอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น ทา่นสามารถชม

ววิทวิทัศน์ของทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามอยูเ่บือ้งหลัง  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่โรงแรมทีพั่ก ยา่นบรเิวณฟจูหิรอืบรเิวณใกลเ้คยีง 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม ขาป+ูออนเซน (5) 

พกัที ่      โรงแรม FUJI/IZU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 ทะเลสาบฮามานะ – Jazz Dream Outlet - สนามบนิชูบุเซ็นแทร ์นาโกยา่ – 

สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 



 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ ทะเลสาบฮามานะ หรอื ทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบน ้าจดืที ่ใหญ่

ทีส่ดุในภาคกลางของญีปุ่่ น ตัง้อยูใ่นเมอืงฮามามัทส ึซึง่อยูร่ะหวา่งโตเกยีวและนาโงย่า จังหวัดชซิุ

โอกะ ซึง่ชือ่ที่คนทั่วไปนิยมเรยีกว่าทะเลสาบปลาไหลนัน้ก็เพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งเพาะพันธุป์ลา

ไหลน่ันเอง เนื่องจากในทะเลสาบแห่งนี้มแีร่ธาตุทีเ่หมาะส าหรับการเลีย้งปลาปลาไหล จงึท าให ้

ของฝากของทีน่ี่เป็นผลติภัณฑอ์ันเกดิจากผลติผลของปลาไหล นอกจากนี้รอบๆ บรเิวณทะเลสาบ

ยังมจีุดชมววิทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ซากุระอยู่มากมาย รวมทัง้ยังมทีีพั่กรถและรา้นขายของทีร่ะลกึดว้ย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ JAZZ DREAM 

OUTLET ตั ้งอยู่ในนากาชิมะ เขตคุวะนะ 

จังหวัดมิเอะ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 

นาท ีหรอืจะต่อรถบัสกับรถไฟใตด้นิก็ได ้ใช ้

เวลาประมาณ 50 นาทีเช่นกัน ที่นี่นับไดว้่า

เป็นเอาท์เล็ทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของญีปุ่่ น 

สนิคา้ที่นี่จ าหน่ายในราคาที่ลด 40 – 70% 

จากราคาปกติ ที่นี่มีศูนย์อาหารและลาน

กิจกรรมอยู่หลายจุดเหมือนกับเป็นธีมพาร์

คแห่งหนึ่ง ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการช ้

อปป้ิงอยา่งจใุจ 

 อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   

 สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสู ่สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์

16.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL 311  

*** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง *** 

21.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

-------------------------------------------------- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

ของสภาพอากาศและฤดูกาล 



 

 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาทวัร ์

ไมร่วมคา่ต ัว๋ 
เดนิทางทา่นเดยีว/ 
พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

01 - 04 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

02 - 05 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

06 - 09 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

09 - 12 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

12 – 15 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

13 – 16 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

15 – 18 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

16 - 19 ธ.ค. 62 22,999.- 16,999.- 8,900.- 

19 – 22 ธ.ค. 62 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

20 - 23 ธ.ค. 62 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

22 – 25 ธ.ค. 62 25,999.- 19,999.- 8,900.- 

23 - 26 ธ.ค. 62 25,999.- 19,999.- 8,900.- 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



 
26 - 29 ธ.ค. 62  BUS 1 32,999.- 26,999.- 10,900.- 

26 - 29 ธ.ค. 62  BUS 2 32,999.- 26,999.- 10,900.- 

27 - 30 ธ.ค. 62  BUS 1 33,999.- 27,999.- 10,900.- 

27 - 30 ธ.ค. 62  BUS 2 33,999.- 27,999.- 10,900.- 

29 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63  BUS 1 33,999.- 27,999.- 10,900.- 

29 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63  BUS 2 33,999.- 27,999.- 10,900.- 

30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63  BUS 1 33,999.- 27,999.- 10,900.- 

30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63  BUS 2 33,999.- 27,999.- 10,900.- 

02 – 05 ม.ค. 63 32,999.- 26,999.- 10,900.- 

03 - 06 ม.ค. 63  BUS 1 29,999.- 23,999.- 8,900.- 

03 - 06 ม.ค. 63  BUS 2 29,999.- 23,999.- 8,900.- 

05 - 08 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

06 - 09 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

09 – 12 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

10 - 13 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

12 – 15 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

13 - 16 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

16 – 19 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

17 - 20 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

19 – 22 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

20 - 23 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

23 – 26 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

24 - 27 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

26 – 29 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

27 - 30 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

30 ม.ค. - 2 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

31 ม.ค. - 3 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

02 – 05 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

03 - 06 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

09 - 12 ก.พ. 63 29,999.- 23,999.- 8,900.- 

10 - 13 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

13 – 16 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

14 - 17 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

16 – 19 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

17 - 20 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

20 – 23 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

21 - 24 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

23 – 26 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

24 - 27 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

27 ก.พ. – 1 ม.ีค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

28 ก.พ. – 2 ม.ีค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

01 – 04  ม.ีค. 63  22,999.- 16,999.- 8,900.- 

02 - 05  ม.ีค. 63 22,999.- 16,999.- 8,900.- 

05 – 08  ม.ีค. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

06 - 09  ม.ีค. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 



 
08 – 11  ม.ีค. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

09 - 12  ม.ีค. 63 22,999.- 16,999.- 8,900.- 

12 – 15  ม.ีค. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

13 - 16  ม.ีค. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

15 – 18  ม.ีค. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

16 - 19 ม.ีค. 63 22,999.- 16,999.- 8,900.- 

19 – 22 ม.ีค. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

20 - 23 ม.ีค. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 
 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

ราคาเด็ก INFANT 10,000 บาท 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
▪ คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

▪ คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
▪ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

▪ คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

▪ คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่
มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับ
การยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเช็คอนิ (ค่าทปิ

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

➢ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

➢ การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมค่า

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ



 

➢ หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้ 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหว่างประเทศ 

➢ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกใน
การเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
➢ ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 

30 ท่าน ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ท ี่

จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้ เม ือ่เกดิเหตจุ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไม่

รบัผดิชอบใด  ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้

ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  

เป็นตน้ 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 

Lion Comfort Seat – แถว 1-2 (ราคา 1,100/เทีย่ว) 

Lion Comfort Seat – แถว 3-6 (ราคา 700/เทีย่ว) 

Lion Normal Seat – (ราคา 500/เทีย่ว) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน 
ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 

เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ 

เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 



 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบ

ของบรษัิทฯ  
❖ บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
❖ กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
❖ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
❖ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
❖ มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 
❖ ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณี

ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

❖ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

❖ สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

❖ เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการ

ไดร้ับบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทาง



 

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการ

จองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การ

บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดนิทาง 
❖ กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนินการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการ

เขา้ประเทศญี่ปุ่ นดว้ยตนเอง และหากมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนั้นๆ ซึง่หากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

❖ กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป 

มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไป

ได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง 

กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับ

เก่าไปอา้งองิ และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บรษัิทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสอื

เดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

❖ กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 

 



 

 
 

 

 

 


