
 
 

 
 

CODE: XJ789 Hello! Nagoya Snow Wall นาโกยา่ เจแปนแอลป์ 6D4N 

 

 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) บนิตรงสูน่าโกยา่ (สนามบนิสนามบนิชูบุเซ็นแทรร)์ 

น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG  
 

ไฟลท์บนิ 

 

Departure    DMK – NGO   XJ638 23.55 -07.45 

Return          NGO – DMK   XJ639 09.00-13.00 

 

(ค่าทัวรไ์มร่วมค่าอาหารบนเครือ่ง สั่งซือ้บนเครือ่งเท่านัน้) อัพเกรดทีน่ั่ง/เพิม่น ้าหนักสัมภาระ รายละเอยีดทา้ยรายการทัวร ์



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X 
เทีย่วบนิที ่ BKK-NGO  XJ638 23.55 – 07.45+1    

2  สนามบนิชบูุเซ็นแทรร ์– สวนดอกไมฮ้ะมะมตัส ึ– วนอุทยานแหง่ชาต ิฮาโกเน ่– ศาลเจา้ฮาโกเน ่–  
ฟูจอิอนเซ็น    เทีย่ง (บุฟเฟ่ต ์BBQ Yakiniku), เย็น (บุฟเฟ่ตข์าปู) 

3  โอชโินะฮกัไก – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – สวน Oishi Park -  มตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้-  
ออิอนมอลล ์– ทีพ่กัออนเซ็น   เชา้,เทีย่ง  

4 เสน้ทางสายอลัไพน ์ทาเตยามะ คุโรเบะ ก าแพงหมิะ  - กุโจ  
 เชา้,เทีย่ง,เย็น 

5  เมอืงเซก ิ- รา้นซนัชู Hamonoyasan - ปราสาทอนุิยามะ – ศาลเจา้ซงัโกะอนิาร ิ- ยา่นเมอืงเกา่โจกะมะช ิ- 
นาโกยา่ – วดัโอสุคนันอน – ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ    เชา้,เทีย่ง 

6 นาโกยา่ - สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์– ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรุงเทพฯ 

เทีย่วบนิ NGO-DMK   XJ639 09.00 -13.00   เชา้ (บรกิารแบบSet Box)  

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น) 

 พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

15-20 เมษายน 63 36,888  

 

Infant 7,000 บาท 

(อายุไมเ่กนิ 2 ปี) 

 

 

8,500 30  

22-27 เมษายน 63 32,888 8,500 30  

6-11 พฤษภาคม 63 34,888 8,500 30  

13-18 พฤษภาคม 63 31,888 8,500 25  

20-25 พฤษภาคม 63 31,888 8,500 30  

27 พฤษภาคม-1มถุินายน 29,888 8,500 30  

3-8 มถุินายน 27,888 8,500 30  

10-15 มถุินายน 27,888 8,500 30  

17-22 มถุินายน 63 27,888 8,500 30  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

วนัทีแ่รก   กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

 

20.30น.  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการ

บนิ AIR ASIA X (XJ) มีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้น

เอกสารและตดิแท็คกระเป๋า  

 

23.55น. น าท่านเดนิทางสู่ นาโกย่า สนามบนิสนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์ประเทศ

ญีปุ่่นโดยสายการบนิAIR ASIA X เทีย่วบนิทีX่J68 (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอาหาร

บนเครือ่งสั่งซือ้บนเครือ่งเท่านัน้) 

วนัทีส่อง สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์- สวนดอกไมฮ้ะมะมตัส ึ– วนอุทยานแหง่ชาต ิฮาโกเน ่– ศาลเจา้ฮาโกเน ่–  

                 ฟูจอิอนเซ็น   อาหารกลางวนั (บุฟเฟ่ต ์BBQ Yakiniku ), เย็น (บุฟเฟ่ตข์าปูไมอ่ ัน้) 

 

07.45 น. เดนิทางถงึ นาโกยา่ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร(์เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อ

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่สวนดอกไมฮ้ะมะมตัส ึ

Hamamatsu Flower Park เมอืงฮามามตัส ึจงัหวดัชซุิโอกะ สวนดอกไมร้มิทะเลสาบฮามานะ ใหท้่านไดส้ัมผัส

ความสวยงามของดอกไมป้ระจ าฤดูกาล เป็นสวนสวยขนาดใหญ่ทีไ่ดร้ับการจัดอันดับว่าเป็นสวนซากรุะและดอกทวิลปิที่

ขึน้ชื่อว่างดงามติดอันดับของโลกบนพื้นที่รวม 300,000 ตารางเมตร ปลูกพืชกว่า 3,000 ชนิดเป็นจ านวนมากถึง 

100,000 ตน้ สามารถชมความงามของดอกไมไ้ดทุ้กฤดูของญี่ปุ่ น อิสระใหท้่านไดถ้่ายภาพตามอัธยาศัย น าท่าน

เดนิทางสู ่วนอุทยานแหง่ชาต ิฮาโกเน ่สถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้ับความนิยม โดยเป็นส่วนหนึง่ของอุทยานแห่งชาต ิฟู

จ-ิฮาโกเน่-อสิทึีผู่ม้าเยอืนสามารถชืน่ชมความงามแห่งธรรมชาตแิละดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีันทีเ่บ่งบานตลอดทัง้ปี 

ทวิทัศน์ทีส่วยงามหลากหลาย รวมไปถงึภูเขาไฟฟูจ ิทะเลสาบอาช ิและ โอวาคุดานิ ฮาโกเน่ยังมีชือ่เสยีงในเรื่องของ

การเป็นแหล่งน ้าพุรอ้น ทีแ่ปลกไปกว่านัน้คอื มจี านวนน ้าพุรอ้นมากถงึ 17  แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  อาหารกลางวนั (มือ้ที1่) บุฟเฟ่ต ์BBQ Yakiniku  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้ฮาโกเน่ ตัง้อยู่ดา้นล่างของภูเขาฮาโกเน่บรเิวณชายฝ่ังของทะเลสาบอาช ิเป็นศาลเจา้ที่

ใหญ่และมชีือ่เสยีงมากที่สดุในบรเิวณน้ี ศาลเจา้แห่งน้ีมปีระวัตเิก่าแกม่าตัง้แต่ราวปีค.ศ.757 ในสมัยนาระไดร้ับความ

เลือ่มใสจากโชกุนหลายต่อหลายท่าน เป็นหนึง่ในศาลเจา้ที่ ใชท้ าพธิกีรรมศักดิส์ทิธิใ์นภูมภิาคคันโต เสน้ทางเดนิสอง

ขา้งทางจะมตีะเกยี งแขวนเรยีงรายอยู่ตลอดทาง ภายในศาลเจา้นัน้มบีรรยากาศทีเ่งยีบสงบอยู่ท่ามกลางตน้ไมใ้หญ่ มี

ความสวยงามตลอดทัง้ปี ศาลเจา้น้ีมเีสาโทรอิลิอยน า้สแีดงที่สามารถมองเห็นไดจ้ากหลาย ๆ จุดรอบทะเลสาบอะช ิ

อสิระถ่ายภาพตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กัออนเซ็น 



 
 

 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที2่) บุฟเฟ่ตข์าปูไมอ่ ัน้     

ทีพ่กั: Fujinobou Kaen Hotelหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัด

หมาย5วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม โอชโินะฮกัไก – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – สวน Oishi Park -  มตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้–  

                  ออิอนมอลล ์      อาหารเชา้,กลางวนั  

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

  น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก เป็นหมู่บา้นที่ตัง้อยู่ใกลภู้เขาไฟฟจู ิบรเิวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake 

Yamanaka-ko) ซึง่ในปี 2013 ฟจูซิังไดร้ับเลอืกใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบรเิวณน้ีมบี่อน ้าใสๆ รวมกันกว่า 

8 บ่อ เป็นน ้าที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจมิีอายุมามากกว่า  1,200 ปี น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์

พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซึง่ไดจ้ าลองเหตุการณ์ต่างๆที่เกดิแผ่นดนิไหวในญี่ปุ่ น และสาธติวธิป้ีองกันตัว และท่านยัง

สามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้งจ าลองแผ่นดนิไหวในระดับที่แตกต่างกันไดด้ว้ย น าท่านเดนิทางสู่ โออชิ ิปารค์ Oishi 

Park จุดชมววิภูเขาไฟฟูจทิีส่วยที่สดุอีกแห่งหนึง่ ตัง้อยู่ทางเหนือรมิฝ่ังทะเลสาบคาวากุจโิกะ ในวันที่อากาศดสีามาร

มองเห็นววิของภูเขาไฟฟูจไิดอ้ย่างชัดเจน โดยตลอดปีสวนแห่งน้ีจะมีการปลูกดอกไมห้มุนเวียนกันไป อาท ิในช่วง

ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมจะเป็นดอกพิงค์มอส ช่วงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงเดือน

กรกฎาคม จะเป็นชว่งทีม่กีารจดังาน Kawaguchiko Herb Festival ซึง่เต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร ์ดอกลา

เวนเดอรจ์ะส่งกลิน่หอมไปทั่วทัง้สวน ส่วนในช่วงเดือนตุลาคมถงึพฤศจกิายน จะปลูกพุ่มโคเคียที่จะแดงฉานสดใส

ตลอดฤดูใบไมร้่วงอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่)Japanese Set 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโต ้ซึง่ตัง้อยู่ตอนกลางของจังหวัดนากาโนะ 

ตัง้อยู่บรเิวณเชงิเขาของเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น จงึท าใหเ้มอืงทัง้เมืองถูกโอบ

ลอ้มไปดว้ยภูเขานอ้ยใหญ่ใจกลางประเทศญี่ปุ่ น  น าท่านไปชมความ

สวยงามของ ปราสาทมตัสโึมโต ้ที่ถูกสรา้งขึน้ในปี1504 ซึง่นับไดว่้าเป็น

ปราสาทที่เกา่แก่ที่สุดและนอกจากน้ีก็ยังเป็น ปราสาทตดิอนัดบั 1 ใน 5 

ของปราสาททีม่คีวามสวยงามทีสุ่ดของญีปุ่่น ที่สามารถรอดพน้การถูก



 
 

 
 

ท าลายจากเพลงิของสงครามมาไดจ้นถงึปัจจุบัน ตัวปราสาทมผีนังที่ทาดว้ยสี

ด าสนิทท าใหม้ีฉายาว่า ปราสาทอีกาด า (น าชมดา้นนอก) จากน ัน้น าท่าน

เดนิทางสู่หา้งออิอนมอล ์อสิระใหท้่านเลือกซื้อสนิคา้ และอสิระอาหารเย็น

ตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัออนเซ็น 

 

ไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แร่ธรรมชาติ เพือ่สุขภาพ/ ออน

เซ็น Onsen น า้แร่ในสไตลญ์ีปุ่่นใหท้่านไดพ้กัผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ชาว

ญีปุ่่นเชือ่วา่น า้แรธ่รรมชาตนิีม้สี่วนช่วยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณ

เปลง่ปล ัง่ 

ทีพ่กั: Itoen Hotel Asamanoyu หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้

พรอ้มใบนัดหมาย5วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่ เสน้ทางสายอลัไพน ์ทาเตยามะ คุโรเบะ ก าแพงหมิะ  - กุโจ  

                  อาหารเชา้,กลางวนั,เย็น 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

น าท่านเดินทางสู่ เจแปนแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ Tateyama Kurobe Alpine Route เสน้ทางที่เริม่ตน้ที่สถานี

โองซิาวะ (Ogisawa) ในจังหวัดนะงะโนะ (Nagano) ไปสิน้สดุที ่เขาทาเตยามะ (Mount Tateyama) ในจังหวัดโทยา

มะ (Toyama) ระยะทางยาวประมาณ 25 กโิลเมตร และตอ้งอาศัยยานพาหนะหลากหลายรูปแบบในการเดนิทาง ทัง้

เคเบิ้ลคาร์ รถบัส และกระเชา้ไฟฟ้า เป็นตน้ โดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้ืน่ชมทิวทัศน์อันยิง่ใหญ่ตระการตาของ

เทือกเขาแอลป์เหนือซึง่ครอบคลุมระยะทางกว่า 3,000 เมตร (หมายเหตุ: เสน้ทางขึ้น-ลง อาจมีสลับจุดขึ้นสถานี

สถานีทาเตยามะลงสถานีโองซิาวะได)้ น าท่านสมัผสัใกลช้ดิกบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาต ิเสน้ทางเจแปน

แอลป์ทาเทยามะ คุโรเบะ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของเจแปนแอลป์ น าท่านเดินทางสู่ สถานีโองซิาวะ น าท่านเดิน

ทางผ่านอุโมงคท์ี่ลอดใตภู้เขาทาเทยาม่าที่มีความยาว 3.6 กโิลเมตรโดยน่ังรถบัสรางไฟฟ้าอุโมงคคั์นเต็น นับเป็น

อุโมงคท์ี่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่ นน าท่านชมเขือ่นคุโรเบะซึง่เป็นเขื่อนกัน้น ้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น โอบลอ้มดว้ย

ภูเขานับรอ้ยลูกและชมทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มีความสงูถงึ 186 เมตร และมีความกวา้งถงึ 492 เมตร ซึง่ใช ้

เวลาตัง้แต่เริม่บุกเบกิจนเสร็จสิน้ประมาณ45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใชเ้วลาในการสรา้ง4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพื่อขา้ม

เขื่อน 800 เมตร ประมาณ15นาที ชมทัศนีย์ภาพทะเลสาบคุโรเบะที่สวยงาม น าท่านน่ังเคเบิล้คารล์อดภูเขาจาก 

สถานีคุโรเบะโกะไปยังสถานีคุโรเบะไดระระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คารแ์ห่งเดยีวในญีปุ่่ นทีล่อดภูเขา

ตัง้แต่ตน้จนสดุเสน้ทาง ทัง้น้ีเพือ่หลกีเลีย่งหมิะทีต่กรุนแรงมากในฤดูหนาว ใหท้่านไดช้มทีร่าบคุโรเบะไดระทีส่วยงาม 

เต็มไปดว้ยหมิะ จากนัน้น าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าทีไ่ม่มเีสากลางตลอดชว่ง 1,710 เมตร สู ่สถานไีดกนัไบ เป็น

จุดชมววิบนเขื่อน สถานีรถไฟ ใหท้่านไดช้มความงามบนสถานีไดจ้ากชัน้2 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สถานมีูโรโดะ 

โดยรถบสัไฟฟ้า ลอดอุโมงคท์าเตยามะ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที6่) เมนูแบบ Set ญีปุ่่น 

บา่ย น าท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอันดับสองรองจาก

ภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สทิธิต์ามความเชื่อคนญี่ปุ่ นตัง้แต่สมัย

โบราณ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพทวิทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึง่

ในวันที่ทอ้งฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภูเขาไฟฟูจิ และใหทุ้กท่านไดเ้ดนิบน

เสน้ทางที่สองขา้งทางเป็นก าแพงหมิะสูงชนั  SNOW WALL สูงกว่าสบิเมตร สัมผัส

กับความขาวของหมิะทีส่วยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอกีทัศนียภาพที่ตืน่ตา

ตื่นใจ ใหท้่านเพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่ประทับใจ จากนั้นน าท่านเดินทาง 

โดยสารรถปรบัอากาศ ระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับทิวทัศน์ของเทือกเขา

แอลป์ญีปุ่่ น ใหท้่านไดเ้ก็บเกีย่วความประทับใจตามอัธยาศัยเดนิทางสูส่ถานบีโีจดยัระ 

แลว้น าท่านโดยสารโดยสารเคเบิล้คาร ์ลอดภูเขาสูส่ถานทีาเตยามะ จากนัน้สมควร

แกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กัยา่นกุโจ  

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที7่) 

ทีพ่กั: Gujo Vacance Mura Hotel /ย่านกุโจ/ฟุกุย/เกโระ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมที่ท่านพัก 

ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีห่า้ เมอืงเซก ิ- รา้นซนัชู Hamonoyasan - ปราสาทอนุิยามะ – ศาลเจา้ซงัโกะอนิาร ิ- ยา่นเมอืงเกา่โจกะมะช ิ- 

นาโกยา่ – วดัโอสุคนันอน – ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ   อาหารเชา้,กลางวนั  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่8) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเซก ิน าท่านแวะชม รา้นซนัชู หรอื Hamonoyasan สถานทีท่ ีผ่ลติมดีไดค้มสุด ๆ อีก

ทัง้ยังเป็นเมืองที่มีชือ่เสยีงเรือ่งการตดีาบญีปุ่่นอย่างดาบเซก ิส าหรับทีร่า้นซันชูน้ีมเีครือ่งใชข้องมีคมต่าง ๆ มากมาย

กว่า 3,000 ชิน้ ไม่ว่าจะเป็นมีดหรอืกรรไกรตัดแต่งกิง่และสวน กรรไกรตัดเล็บกรรไกรหลากขนาด หรอืมดีส าหรับท าครัว

หลากหลายรูปแบบที่ช่วยใหก้ารเตรียมวัตถุดิบของคุณง่ายยิ่งขึน้นอกจากน้ียังมีดาบญี่ปุ่ น ขนมและเครื่องดื่มเย็น ๆ 

จ าหน่ายอกีดว้ย อกีสิง่หนึง่พลาดไม่ไดเ้มือ่มารา้นซันชคูอื การชมการแสดงดาบวชิาอไิอกริ ิดาบซามูไรคมๆทีฟั่นฉับ

เดยีวตน้ไผ่ก็ขาดเป็น 2 ท่อน พรอ้มใสชุ่ดกโิมโนและเส ือ้ก ัก๊ซามูไรถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที9่) เมนูแบบ Set ญีปุ่่น 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ปราสาทอนุิยามะ Inuyama Castle ตัง้อยู่ในเมืองอนุิยามะ จ.ไอจ ิมะไดเ้ริม่ก่อสรา้งขึน้ในปี 1537 

โดยโอดะ โนบุยาส ึซึง่เป็นลุงของโอดะ โนบุนางะ ปราสาทอนุิยาไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นส  มบัตปิระจ าชาตซิ ึง่ถอืเป็นความ

ภาคภูมใิจของไอจ ิหอคอยของปราสาทเป็นหอคอยที่เก่าแกท่ี่สดุในบรรดาปราสาททีย่ังหลงเหลอือยู่ของญี่ปุ่ น ท่าน

ยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลกึและยังสามารถชมศาลเจา้ซงัโกะอนิาร ิSanko Inari Shrine เทพเจา้ของศาลเจา้



 
 

 
 

ซังโกะอนิาร ิเป็นเทพเจา้ที่ปกป้องตระกูลนารุเสะ ซึง่ดูแลปราสาท ซุม้ประตูโทรอิสิแีดงเป็นจุดถ่ายรูปที่ไดร้ับความ

นยิม มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากมาถ่ายรูปตรงจุดน้ี และที่น่าสนใจอีกอย่างของศาลเจา้แห่งน้ีคอืแผ่นไมรู้ปหัวใจสชีมพู 

ผูค้นมากมายมาขอพรที่ศาลเจา้ดว้ยความตอ้งการที่แตกต่างกัน เช่น ขอใหม้ีความสุขชั่วนิรันดร์ และขอใหร้ายลอ้ม

ดว้ยคนดี และขอพรเรื่องความรักโดยเขียนค าขอน้ีบนแผ่นไมแ้ลว้แขวนไวท้ี่ศาลเจา้ อสิระใหท้่านไดถ้่ายภาพตาม

อัธยาศัย ทัวร์น าชมดา้นนอกไม่รวมค่าเขา้ภายใน จากนั้นอสิระใหท้่านเดนิชมย่านโจกะมะชทิี่อยู่ใกลเ้คียงกัน เป็น

ย่านทีม่ีอาคารโบราณที่สรา้งมาแต่กอ่นเหลอือยู่กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วที่ส าคัญใหท้่านไดช้มอาคารเกา่แก ่ววิของ

เมอืงอนุิยะมะ และนอกจากน้ียังมรีา้นขายของทั่วไป คาเฟ่น่ารักๆ และรา้นของฝากของทีร่ะลกึใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้

ตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูน่าโกยา่ เดนิทางไป วดัโอสุคนันอน Osu Kannon Temple ตัง้อยู่จังหวัดไอจิ

(Aichi) วัดแห่งน้ีนับว่ามีความเก่าแก่และประวัตทิี่น่าสนใจ แรกเริม่สรา้งขึน้ในสมัยคามาคุระที่อยู่ราวๆปี ค.ศ. 1192-

1333 ในจังหวัดกิฟุ แลว้ถูกยา้ยมาตั้ง ณ ปัจจุบันในปี 1612 เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมากในแถบ

ตอนกลางของนาโกยา สิง่ที่ท าใหวั้ดน้ีมีชือ่เสยีงโด่งดังมากคือเป็นที่ประดษิฐานของเทพคันนอน ซึง่เชือ่กันว่าเป็น

เทพเจา้ทีข่ึน้ชือ่เรือ่งความเมตตา เป็นพระพุทธรูปไม ้ ที่แกะสลักอย่างประณีตโดยพระสงฆน์ามว่า  “Kobo Daishi” มี

หอ้งโถงใหญ่ คือหอ้งสมุดชนิปูคุจิที่จัดเก็บหนังสือภาษาญี่ปุ่ นและภาษาจีน กว่า 15,000 เล่ม หนังสอืเหล่าน้ีเป็น

สมบัตขิองชาต ิและเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถงึส าเนาที่เก่าแกท่ี่สดุของพงศาวดารโคจคิทิี่รวบรวมประวัตศิาสตร์

ตน้ก าเนนิของญีปุ่่ น จากนัน้น าท่านเดนิทางชอ้ปป้ิงยา่นซากาเอะ ในเมอืงนาโกย่าเต็มไปดว้ยแหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่ง

รา้นอาหารมากมาย ถอืย่านการคา้แห่งใหญ่และทันสมัยทีสุ่ดของนาโกย่า เป็นหนึง่ในย่านท่องเทีย่วและแหล่งชอ้ปป้ิง

ส าคัญของเมืองนาโกประกอบไปดว้ยแลนดม์ารค์ทีส่ าคัญของเมือง ไดแ้ก ่หอคอยนาโกย่าทวีีทาวเวอร์ (Nagoya TV 

Tower) และ โอเอซสิ 21 (Oasis 21) อาคารทีม่รีูปทรงเหมอืนยานอวกาศ และย่านซากาเอะยังมศูีนยก์ารคา้ รา้นขาย

สนิคา้แฟชั่นแบรนดเ์นม และรา้นอาหารหลากหลายรา้น รวมถงึรา้นขายสนิคา้ลดราคายอดนยิมดว้ย อสิระใหท้่านชอ้ป

ป้ิง/ทานอาหารอสิระตามอัธยาศัย อาหารเย็นอสิระตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั: Toyoko Inn Chubu International Airport หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีห่ก  นาโกยา่ - สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์– ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

                  อาหารเชา้ (บรกิารแบบSet Box) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที1่0) (บรกิารแบบSet Box ) 

 (กรณีหอ้งอาหารของโรงแรมไม่สามารถเปิดบรกิารชว่งเชา้ก่อน6โมงไดท้างบรษัิท

ขอบรกิารอาหารเชา้แบบSet Box) 

น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

09.00น. เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน AIR ASIA X  เที่ยวบินที ่

XJ639  (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง สั่งซือ้บนเครือ่งเท่านัน้ ) 

13.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  



 
 

 
 

 

******************************** 

 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพือ่ใหท้่านท่องเทีย่วไดค้รบถ้วนตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว

ญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะ

เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง อตัราค่าบรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบั

สูงขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่าน ัน้ คา่ทวัรท์ีจ่่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ยช าระ
ขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ด้
รว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศใน

รายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมท ัง้ค่าต ั๋วเครือ่งบนิใหแ้ก่
ทา่น  
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นล่วงหนา้ 

- หรอืสง่จอยน์ทัวรกั์บบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ั๋วโดยสารภายในประเทศ  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิค่าจองทัวรท์่านละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้

เมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เน่ืองจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคืนเงนิ ไดทุ้กกรณี  

และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้

การอัพเกรดทีน่ั่ง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ต๋ัวกรุ๊ปทัวรไ์ม่สามารถอัพทีน่ั่งได ้ 

 

ทีน่ ัง่ Hot Seat เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่่างทีม่ากกว่าทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาได ้

อย่างเต็มที ่

- ไม่อนุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายุต ่ากว่า 10 ปีน่ังในโซนเงยีบ 



 
 

 
 

- เน่ืองดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภัย ทีน่ั่งแถวทางออก Exit Seat ตอ้งเป็นผูท้ีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไปไม่เกนิ60ปี เป็นผูท้ีส่ามารถเขา้ใจ

ค าแนะน า มคีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ยเหลอืเจา้หนา้ทีใ่นกรณีฉุกเฉินได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Airbus A330 

โซน แถวที ่ ราคา ตอ่เทีย่ว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 

*Forward Zone แถวทางออก Exit Seat 15 HJK 2,350 บาท 

Forward Zonde 16 DFG 2,350 บาท 

Forward Zonde 17 ABC 2,350 บาท 

After Zone 34 DFG 2,250 บาท 

*After Zone แถวทางออก Exit Seat 35 ABC   HJK 2,250 บาท 

 

Airbus A332 

โซน แถวที ่ ราคา ตอ่เทีย่ว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ Quiet Zone 1   DFG   2,500 บาท 

2   ABC  HJK 2,500 บาท 

Forward Zonde 14 ABC  DFG  HJK 2,350 บาท 

*After Zone แถวทางออก Exit Seat 30 ABC  DFG  HJK 2,250 บาท 

 

2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 

3. ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5.  ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใต้เครือ่งที่สายการบิน Thai Air Asia X ก าหนดท่านละไม่เกิน 20 กโิลกรมั 

สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

**กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเท่านัน้พรอ้มช าระค่าน ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท 



 
 

 
 

(ค่าทัวรไ์ม่รวมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี บรษัิท

ฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 

 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตุ

วงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ไดจ้าก

บรษิทั ประกนัท ัว่ไป 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. ค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่ค่าอาหารเครือ่งดืม่ค่าซักรดี ค่าโทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 

5. ค่าทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม  

6. ค่าทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 1,700 บาทต่อทรปิ ช าระค่าทปิทีส่นามบนิดอนเมอืงขาไป ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้

ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหกั้บคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วนั ไม่

ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่

ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็น

ตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 

    เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่า
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  



 
 

 
 

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง (ไม่นับ

รวมวันหยุดและ ส-อา) มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ
ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 4ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเที่ยวญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั่วโมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 
8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่

กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที่บรษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว ตาม

พ.ร.บ การท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกันสุขภาพ ในระหว่าง
การเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัดนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 


