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รหัสโปรแกรม : 11987 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

FULL LOVE JAPAN ALPS 4D3N BY SL 
NAGOYA-NAGANO-KANAZAWA-SHIRAKAWAGO 
☛  น ำท่ำนสัมผสั ประสบกำรณ์พเิศษ “ชมหิมะฤดูร้อน  ก ำแพงหิมะ JAPAN ALPS” 

☛ เทีย่วเมืองคำนำซำว่ำ ชมสวนเค็นโรคุเอน็ 1 ใน 3 สวนทีน่่ำต่ืนตำต่ืนใจทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่น 

☛  ชม หมู่บ้ำนฮิงำชิ ชำยะ หมู่บ้ำนโรงน ำ้ชำ และแหล่งผลติชำชำยะ    

☛  เมืองนำโกย่ำ เมืองใหญ่ทีสุ่ดใน “ภูมิภำคชูบุ”  

☛ สัมผสัหมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ หมู่บ้ำนมรดกโลก  

☛ ช้อปป้ิง ย่ำนกำรค้ำซำคำเอะ DUTY FREE และ มิตซุยเอำท์เลต็พำร์ค แจ็สท์ดรีมนำงำชิมะ 

☛  บินตรงสู่นำโกย่ำโดยสำยกำรบิน THAI LION AIR น ำ้หนักกระเป๋ำ 20 ก.ก. 

☛  เทีย่วครบเต็มวนั ไม่มีวนัอสิระ 
 

วนัแรก: กรุงเทพ  สนำมบินดอนเมือง – ชูบุเซ็นแทรร์ (เมืองนำโกย่ำ)– เมืองนำกำโน่ 

05.00 น. 📢 คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินดอนเมือง ประตู 7-8 อำคำรผู้โดยสำรขำออก สำยกำรบิน Thai Lion Air โดยมี

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

07.45 น. ✈ เหิรฟ้ำสู่ เมืองนำโกย่ำ ประเทศญีปุ่่นโดยสำยกำรบิน Thai Lion Air เทีย่วบินที ่SL310 
(บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  ใช้เวลำบิน 5 ช่ัวโมงคร่ึง โดยประมำณ) 

15.45 น. เดินทางถึง สนำมบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร เรียบร้อยแลว้ (เวลาท่ีญ่ีปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกใน
การนดัหมายเวลา) ***ส ำคัญมำก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด จ ำพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ำ
ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจับ 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองนำกำโน่ (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เป็นจงัหวดัในภูมิภาค Chubu ภูมิ

ประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ท าใหมี้อากาศหนาวเยน็ และมีความสวยงามของธรรมชาติอยา่งท่ีสุด ไดช่ื้อวา่เป็น

หลงัคาแห่งญ่ีปุ่น เน่ืองจากถูกรอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง  

เพ่ือให้ท่ำนได้เพลดิเพลนิกบักำรท่องเที่ยวอย่ำงจุใจ อสิระอำหำรเยน็ตำมอธัยำศัย 

พกัที ่  โรงแรม Toyoko Inn Matsumoto Ekimae Honmachi or Nagano Area Hotel หรือเทียบเท่ำระดับ
เดียวกนั 

 

วนัทีส่อง   สำยอลัไพน์ทำเทยำม่ำ - เข่ือนคุโรเบะ - เขำทำเทยำม่ำ–ก ำแพงหิมะ (ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ)– คำนำซำว่ำ 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่านสัมผสัใกลชิ้ดกบัความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ ในเส้นทาง สำยอัลไพน์ทำเทยำม่ำ-คุโรเบะ ซ่ึงเป็นส่วน

หน่ึงของ เจแปนแอลป์ (Alpen Route) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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 โดยการน าท่านเดินทางสู่ สถำนีโอกิซำว่ำ จากนั้นน า

ท่านชม เข่ือนคุโรเบะ (Kurobe Dam) ซ่ึงเป็นเข่ือนยกัษ์

กั้นน ้ าท่ีใหญ่มหึมาท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น จะมีสายรุ้ง

พาดผา่นตลอดปี ท่ีโอบลอ้มดว้ยภูเขานบัร้อยลูกและชม

ทศันียภาพของวงลอ้มเขาหิมะ มีความสูงถึง 18 6 เมตร 

และมีความกวา้งถึง 492 เมตร ซ่ึงใชเ้วลาตั้งแต่เร่ิมบุกเบิกจนเสร็จส้ินประมาณ 45 ปี เฉพาะตวัเข่ือนใชเ้วลาในการ

สร้าง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดินเทา้เพื่อขา้มเข่ือน 800 เมตร  จำกน้ันไปยงั ไปยงัสถานีคุโรเบะโกะ เพื่อนัง่เคเบิ้ลคาร์ล

อดภูเขาจากสถานีคุโรเบะโกะ ไปยงัสถานีคุโรเบะไดระ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซ่ึงเป็นเคเบิ้ลคาร์แห่งเดียว

ในญ่ีปุ่นท่ีลอดภูเขาตั้งแต่ตน้จนสุดเส้นทาง ทั้งน้ีเพื่อหลีกเล่ียงหิมะท่ีตกรุนแรงมากในฤดูหนาว จากนั้นน าท่าน 

โดยสำรกระเช้ำไฟฟ้ำ ท่ีไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร หลงัจากนั้น น าท่านเดินทาง ผ่ำนอุโมงค์ ท่ีลอดใต้

ภูเขาทาเทยาม่า ท่ีมีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นบัเป็นอุโมงคท่ี์อยูสู่งท่ีสุดในญ่ีปุ่น ไปยงัสถานีมุโรโดะ 

 



FULL LOVE JAPAN ALPS 4D3N BY SL NAGOYA-TAKAYAMA-SHIRAKAWAGO MAY-JUN 19 หน้า 4 

เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

  น าท่านชม ยอดเขำทำเทยำม่ำ มีความสูง 3,015 เมตร ซ่ึงสูงเป็นอนัดบัสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยงัเป็นหน่ึง

ในสามภูเขาศักด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือคนญ่ีปุ่นตั้งแต่สมยัโบราณ ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทศัน์อนัสวยงามน่า

ประทบัใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซ่ึงในวนัท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง สามารถมอง เห็นไดไ้กลถึงภูเขาไฟฟูจิ และให้ทุกท่าน

ไดเ้ดินบนเส้นทางท่ีสองขา้งทางเป็น ก ำแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูงกว่าสิบเมตร (ขึ้นอยู่กับสภำพ

อำกำศ) ความขาวของหิมะท่ีสวยงามและอากาศอนัหนาวเยน็ นบัเป็นอีกทศันียภาพท่ีต่ืนตาต่ืนใจ เพลิดเพลินกบั

การบนัทึกภาพท่ีประทบัใจ น าท่านเดินทางสู่ สถำนีบีโจดัยระ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางให้ท่านได้

เพลิดเพลินกับทิวทศัน์ของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่น ให้ท่านได้เก็บเก่ียวความประทบัใจตามอธัยาศัย ส้ินสุด

เส้นทำงอลัไพน์ทีส่ถำนีทำเทยำม่ำ 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองคำนำซำว่ำ เป็นศูนยก์ลางของเศรษฐกิจอนัรุ่งเรืองและอารยะธรรมอนัล ้ าค่าตั้งแต่สมยัเอ
โดะช่วงท่ีขนุนางศกัดินาชั้นสูงทั้งหลายต่างใหก้ารสนบัสนุนในเร่ืองของการท างานฝีมือและวฒันธรรม  

เพ่ือให้ท่ำนได้เพลดิเพลนิกบักำรท่องเที่ยวอย่ำงจุใจ อสิระอำหำรเยน็ตำมอธัยำศัย 

พกัที ่  Hotel Ekono HigashiKanazawa or Kanazawa Area Hotel หรือเทยีบเท่ำระดับเดียวกนั 

วนัทีส่ำม   เมืองคำนำซำว่ำ - สวนเคนโรคุเอน – ย่ำนเมืองเก่ำหมู่บ้ำนฮิงำชิชำยะ – ชิรำคำวำโกะ – นำโกย่ำ – ช็อปป้ิงซำคำเอะ 

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าท่านชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) ไดช่ื้อวา่เป็น 1 ใน 3 ของสวนท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุดของ
ประเทศญ่ีปุ่น พื้นท่ีภายในสวนเคน็โรคุเอน็นั้น ประกอบไปดว้ยววิทิวทศัน์ของบ่อน ้ า หุบเขาอนัสวยงามและบา้น
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หลงัน้อยใหญ่ท่ีใช้ในการผลิตชานั่นเอง ความหมายของค าว่า เค็นโรคุ คือ สวนท่ีมีองค์ประกอบท่ีดี 6 อย่าง
ดว้ยกนั ก็คือพื้นท่ีท่ีกวา้งขวาง, บรรยากาศท่ีเงียบสงบ, ความลงตวั, ความเป็นมาอนัยาวนาน, แหล่งน ้ า, และ
ทศันียภาพลอ้มรอบท่ีสวยงามตระการตา นกัท่องเท่ียวสามารถด่ืมด ่าและผอ่นคลายไปกบับรรยากาศของสวนเค็น
โรคุเอน็ท่ีผลดัเปล่ียนมีความสวยงามแตกต่างกนัไปตามแต่ละฤดูกาลได ้

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้ำนฮิงำชิ ชำยะ (Higashi Chaya District) เป็นหน่ึงในหมู่บา้นโรงน ้ าชา และแหล่งผลิตชา
ชายะ ในสมยัเอโดะเป็นสถานบนัเทิงให้แขกผูม้าเยือนไดเ้พลิดเพลินไปกบัการร้องเพลงและเตน้ร าของเกอิชา 
นอกจากน้ียงัมีหมู่บา้นอีก 2 แห่งท่ีคลา้ยคลึงกบัท่ีน่ี ไดแ้ก่ นิชิ ชายะ และคาซุเอะ มาชิ ชายะ โดยหมู่บา้นฮิงาชิ ชา
ยะ เป็นหมู่บา้นท่ีใหญ่ท่ีสุด และน่าสนใจท่ีสุด อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจ 
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เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
น าท่านเดินทางเขา้สู่เส้นทางธรรมชาติมุ่งหนา้สู่ หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกบั หมู่บา้นสไตลก์สัโซ–สึ

คุริ เป็นสไตล์ญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิมรูปร่างของหลงัคาเหมือนกบั สองมือพนมของพระพุทธเจา้ หรือ พระเจา้ จึงเรียก

หมู่บา้นสไตลน้ี์วา่ กสัโซ แปลวา่ พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นมีหลงัคาชนัถึง 60 องศา ลกัษณะคลา้ยสองมือ

พนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้งประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบา้น ไม่ใชต้ะปู

แมแ้ต่ตวัเดียว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกทบัหลงัคาอยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดเ้ป็นอยา่งดี 
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จากนั้น น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนำโกย่ำ  (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมงคร่ึง)  เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดใน 
“ภูมิภาคชูบุ” ซ่ึงอยู่ตรงกลางของประเทศญ่ีปุ่น บริเวณรอบๆนาโกยา่มีแหล่งผลิตสินคา้การเกษตร ปศุสัตว ์และ
ประมงท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น อีกทั้งยงัเป็นเมืองอุตสาหกรรม โดยมีฐานการผลิตรถยนต,์ ยานอวกาศ, เคร่ืองจกัร, 
เซรามิก ฯลฯ  นอกจากน้ียงัมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดใจให้ท่านมาเท่ียวชมไดอ้ยา่งเต็มอ่ิม เช่น การเท่ียวชม
ประวติัศาสตร์ (สถานท่ีทางประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโอดะ โนบุนางะ, โทโยโตมิ ฮิเดะโยชิ, โทกุงาวะ อิเอะยา
สุ), การท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม (วฒันธรรม “การผลิตสินคา้”) 

น าท่านเดินทางสู่ ย่ำนซำคำเอะ (Sakae) เป็นยา่นธุรกิจการคา้ มีหา้งสรรพสินคา้มตัสึซาคายะ หรือ เมืองใตดิ้น 
(central park) ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านต่างๆ เช่น ร้านเส้ือผา้แฟชัน่, ร้านของใชก้ระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็น
ตน้ ท่ีน่ีกินบริเวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ 

เพ่ือให้ท่ำนได้เพลดิเพลนิกบักำรช้อปป้ิงอย่ำงจุใจ อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศัย 

 

พกัที ่  TOYOKO INN NAGOYAMEIEKI MINAMI  
หรอื TOYOKO INN CHUBU INTERNATIONAL AIRPORT Airport No.1   

หรอื BUSINESS HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่   ผ่ำนชมปรำสำทนำโกยำ (ชมภำยนอก) –DUTY FREE - MITSUI OUTLET JAZZ DREAM PARK-สนำมบิน
ชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนำโกย่ำ-สนำมบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านผา่นชมปรำสำทนำโกย่ำ (ชมภำยนอก) เป็นปราสาทท่ีถูกสร้างข้ึนมาโดยค าสั่งของโทคุกาวะ อิเอยาสุเม่ือปี
ค.ศ. 1610 และสร้างข้ึนมาใหม่เม่ือปีค.ศ. 1959 หลงัจากถูกท าลายจากการโจมตีทางอากาศเม่ือปีค.ศ.1945 โดยมี
ตวัชาชิโฮโคะ (Shachihoko) ซ่ึงเป็นสัตว์ทะเลในต านานญ่ีปุ่นท่ีตั้ งบนหอคอยปราสาทหลักนั้นถือว่าเป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองนาโกยา่ท่ีใครๆ ก็รู้จกัโดยเรียกตวัชาชิโฮโคะกนัวา่คินชาชิ (Kin-Shachi) ซ่ึงแปลวา่ชาชิโฮโคะ
สีทอง ส่วนตวัหอคอยปราสาทหลกันั้นมีทั้งหมด 7 ชั้นและมีชั้นใตดิ้นอีกชั้นหน่ึงดว้ย ซ่ึงในแต่ละชั้นจดัแสดง
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ส่ิงของต่างๆ และมีร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกอยูช่ั้นบนสุด เน่ืองจากบริเวณโดยรอบของปราสาทนาโกยา่มีตน้บ๊วย 
ท่านสามารถมองเห็นตน้บว๊ยโดยรอบไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน 

 
 

จากนั้น อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง ณ DUTY FREE ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ อาทิเช่น เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อาหาร
เสริม เคร่ืองประดบั ของท่ีระลึก และขนม ของฝาก ต่าง ๆ มากมาย 

เพ่ือให้ท่ำนได้เพลดิเพลนิกบักำรช้อปป้ิงอย่ำงจุใจ อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย 

ใหท้่านชอ้ปป้ิงจุใจท่ี มิตซุย เอำท์เลท็ (Mitsui Outlet Park) ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยั แหล่งรวมพลของ สินคา้แบ
รนดเ์นมช่ือดงัจากทัว่โลกประกอบดว้ยแบรนด์ดงัถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach, Armani, Ralph Lauren, Seigo 
เพียบพร้อมด้วยสินคา้ส าหรับทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินคา้ทัว่ไป 
นอกจากน้ีภายในห้าง ยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ ท่ีจุได ้650 ท่ีนัง่ และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซ่ีงเป็น
พื้นท่ีท่ีมีสินคา้ทอ้งถ่ินและสินคา้จากฟาร์มสด มาขายอีกดว้ย 

ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนำโกย่ำ 

17.15 น. ✈ เหิรฟ้ำเดินทำงสู่ กรุงเทพ โดยสำยกำรบินThai Lion Air เทีย่วบินที ่SL311 
(บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  ใช้เวลำบิน 5 ช่ัวโมงคร่ึง โดยประมำณ) 

21.50 น. ถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมืองโดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

 
 หมำยเหตุ...กรณีที่ประเทศญี่ปุ่นยกเว้นค่ำวีซ่ำให้น้ันสงวนสิทธ์ิเฉพำะวีซ่ำนักท่องเที่ยวเพรำะฉะน้ันลูกค้ำต้องใช้
พำสปอร์ตเล่มแดงในกำรเดินทำงเท่ำน้ัน  
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วนัเดนิทำง 
อตัรำค่ำบริกำร 

ผู้ใหญ่ 
(พกัห้อง 2-3 ท่ำน) 

เด็ก 
อำยุ 2 ปีขึน้ไป 

พกัเดี่ยว 
ช ำระเพิม่ 

พฤหัส-อำทติย์ 09-12 พ.ค. 26,900 26,900 7,000 

อำทติย์-พธุ 12-15 พ.ค. 26,900 26,900 7,000 

ศุกร์-จันทร์ 17-20 พ.ค. 28,900 28,900 7,000 

พฤหัส-อำทติย์ 23-26 พ.ค. 26,900 26,900 7,000 

พฤหัส-อำทติย์ 30 พ.ค.-2 ม.ิย. 26,900 26,900 7,000 

พฤหัส-อำทติย์ 06-09 ม.ิย. 26,900 26,900 7,000 

พฤหัส-อำทติย์ 13-16 ม.ิย. 26,900 26,900 7,000 

ศุกร์-จันทร์ 14-17 ม.ิย. 25,900 25,900 7,000 

พฤหัส-อำทติย์ 20-23 ม.ิย. 26,900 26,900 7,000 

ศุกร์-จันทร์ 21-24 ม.ิย. 25,900 25,900 7,000 

 

หมำยเหตุ : ทำงโรงแรมจะเป็นผู้เลือกห้องพกัให้ ซ่ึงจะเป็นห้อง Single / ห้อง Twin / ห้อง Triple ตำม Situation ของโรงแรม 
*ค่ำบริกำรข้ำงต้นเฉพำะนักท่องเทีย่วชำวไทยเท่ำน้ัน กรณต่ีำงชำติช ำระเพิม่ 3,000 บำท  

ค่ำทวัร์ไม่รวมค่ำทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่ำนละ  1,500 บำท/ตลอดกำรเดินทำง/ต่อท่ำน 
ช ำระทีส่นำมบินดอนเมืองก่อนออกเดินทำง* 

ในส่วนหัวหน้ำทวัร์ แล้วแต่ควำมพงึพอใจของท่ำน **ไม่ได้บังคับ** 
ตำมมำตรฐำนกำรให้ทปิ วันละ 50 บำท / ท่ำน / วนั 
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อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
ค่ำทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ำนละ 1,500 บำท /ตลอดกำรเดินทำง/ต่อท่ำน ช ำระที่สนำมบินดอนเมือง
ในวนัเดินทำง ในส่วนหัวหน้ำทวัร์ แล้วแต่ควำมพงึพอใจของท่ำน  
**ไม่ได้บังคับ** ตำมมำตรฐำนกำรให้ทปิ วนัละ 50 บำท / ท่ำน / วนั  
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวซ่ีา กรณีสถานทูตมีการประกาศท าวซ่ีาญ่ีปุ่น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระค่าวซ่ีาเพิ่ม 1,500 
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เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
 
1. ในกำรจองกรุณำช ำระค่ำทัวร์มัดจ ำทัวร์ท่ำนละ 10,000 บำท พร้อมหน้ำพำสฯ ภำยใน 2 วัน หลังจำกท ำกำรจอง 

และช ำระค่ำทวัร์ส่วนทีเ่หลือก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วนั 
2. หำกลูกค้ำท ำจองเกนิ 20 ท่ำน ท่ำนที ่21 เป็นต้นไปช ำระเพิม่ 1,000 บำท หำกพบว่ำคณะเดียวกันจองเกิน 20 ท่ำน 

แม้ว่ำท่ำนจะจองทวัร์มำคนละบริษัทกต็ำม ขอสงวนสิทธ์ิให้ช ำระเพิม่ตำมเง่ือนไขของบริษัท 
3. กรณีไม่เข้ำ  DUTY FREE  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน  

1,000 บำท / ท่ำน / ร้ำน 
4. เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือ

ว่ำท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมัดจ ำคืน ไม่ว่ำกรณใีดๆ ทั้งส้ิน  
5. กรณทีีก่องตรวจคนเข้ำเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือเข้ำประเทศที่ระบุใน

รำยกำรเดินทำง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณใีดๆ ทั้งส้ิน 
 
กำรยกเลกิ 

เน่ืองจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ำย

มัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้จองยกเลกิจะไม่มีกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำหรือค่ำทวัร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เว้นแต่ 

1.  ผู้จองยกเลิกกำรเดินทำง แต่สำมำรถหำผู้เดินทำงใหม่มำแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หัก
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำยงัไม่มีกำรย่ืนวซ่ีำ หรือมีกำรเสียค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใด โดยต้องแจ้งทำงบริษัททรำบล่วงหน้ำ 15 
วนัก่อนวนัเดินทำง (ไม่นับรวมเสำร์ อำทติย์ และวนัหยุดรำชกำร) 

2. กรณต้ีองท ำวซ่ีำ ผู้จองยกเลิกกำรเดินทำง แต่สำมำรถหำผู้เดินทำงใหม่มำแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน แต่มี
กำรย่ืนวซ่ีำไปแล้วหรือมีค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักค่ำใช้จ่ำยเฉพำะเท่ำที่จ่ำยไปล่วงหน้ำตำมจริงเท่ำน้ัน โดย
ต้องแจ้งทำงบริษัททรำบล่วงหน้ำ 15 วนัก่อนวนัเดินทำง (ไม่นับรวมเสำร์ อำทติย์ และวนัหยุดรำชกำร) 

3.  ผู้จองยกเลิกกำรเดินทำง ตั๋วเคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สำมำรถหำผู้เดินทำงใหม่มำแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิก
ต้องรับผิดชอบช ำระค่ำธรรมเนียมกำรเปลี่ยนช่ือตั๋ว 3,000 บำท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่ำงของภำษีน ้ำ มันเช้ือเพลิง 
และบริษัทฯ จะหักค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ เฉพำะเท่ำที่ได้จ่ำยไปล่วงหน้ำตำมจริงเช่น ค่ำวีซ่ำ เป็นต้น  โดยต้องแจ้งทำง
บริษัททรำบล่วงหน้ำ 7 วนัก่อนวนัเดินทำง (ไม่นับรวมเสำร์ อำทติย์ และวนัหยุดรำชกำร) 
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หมำยเหตุ 
 

1.  จ ำนวนผู้เดินทำงข้ันต ่ำผู้ใหญ่ 30 ท่ำนขึ้นไป เที่ยวบิน, รำคำ และรำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัร์นี ้เม่ือเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อำจแก้ไขได้ 
3. รำยกำรท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทำงเป็นส ำคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ เช่น พำยุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอ่ืนๆ

ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษัทฯหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น กำร
เจ็บป่วย, กำรถูกท ำร้ำย, กำรสูญหำย, ควำมล่ำช้ำ หรือจำกอุบัติเหตุต่ำงๆ 

5. ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน , กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, 
กำรก่อจลำจล หรือกรณทีีท่่ำนถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำทีต่รวจคนเข้ำเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่กรม
แรงงำนทั้งจำกไทย และต่ำงประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษัทฯ 

6. หำกไม่สำมำรถไปเทีย่วในสถำนทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำมผิดพลำด
จำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนีท้ำงบริษัทฯจะจัดหำรำยกำรเทีย่วสถำนที่อ่ืนๆมำให้ โดย
ขอสงวนสิทธ์ิกำรจัดหำนีโ้ดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

7.  รำคำนีค้ิดตำมรำคำตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หำกรำคำตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับรำคำ
ตั๋วเคร่ืองบินตำมสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 

8. หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลือกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีจุดประสงค์เดินทำงเพ่ือ
ท่องเทีย่วเท่ำน้ัน 

9. ทำงบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร , ไม่
ทำนอำหำรบำงมื้อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริษัทฯได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำด
ก่อนออกเดินทำงแล้ว 

10. ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จำกควำมประมำทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

11. เน่ืองจำกตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วรำคำพิเศษ เม่ือออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงพร้อมคณะไม่ว่ำ
ด้วยเหตุผลใดกต็ำม ตั๋วเคร่ืองบินไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงินได้  

12. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงต่ำงๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

13. ในกรณทีีลู่กค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทำง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งส้ิน 

14. มัคคุเทศก์ พนักงำน หรือตัวแทนของทำงบริษัท ไม่มีอ ำนำจในกำรให้ค ำสัญญำใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มี
เอกสำรลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจของบริษัทก ำกบัเท่ำน้ัน 
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หมำยเหตุ   กรุณำศึกษำรำยละเอียดเง่ือนไขให้เข้ำใจก่อนท ำกำรจอง เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของท่ำน 

ข้อควรระวงั  
-กรณถืีอหนังสือเดินทำงต่ำงชำติ กรุณำเช็คเร่ืองกำรย่ืนวซ่ีำเข้ำประเทศญีปุ่่น กบัเจ้ำหน้ำทีทุ่กคร้ัง 
-กรณีลูกค้ำที่ต้องเดินทำงด้วยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทัวร์ โปรดตรวจสอบรำยละเอียดวันเวลำ เที่ยวบิน  
หรือตรวจสอบกบัทำงออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศ  
-รับเฉพำะผู้มีวตัถุประสงค์เพ่ือกำรท่องเทีย่วเท่ำน้ัน ค่ำทวัร์ทีช่ ำระกบัผู้จัด เป็นกำรช ำระขำดก่อนเดินทำงและผู้จัดได้ช ำระ
ต่อให้กบัทำงสำยกำรบิน โรงแรม หรือสถำนทีเ่ทีย่วต่ำงๆ แบบช ำระขำดก่อนออกเดินทำงเช่นกัน ฉะน้ันหำกท่ำนไม่ได้ร่วม
เดินทำงหรือใช้บริกำรตำมรำยกำรไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด หรือได้รับกำรปฎิเสธเข้ำหรือออกเมืองจำกประเทศในรำยกำร
(ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่น ทำงผู้จัดขอสงวนสิทธิในกำรคืนเงินทุกกรณ ี

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณำน ำพำสปอร์ตติดตัวมำในวันเดินทำง พำสปอร์ตต้องมีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน หรือ 180 
วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง และต้องมีหน้ำกระดำษอย่ำงต ่ำ 6 หน้ำ 
หมำยเหตุ : ส ำหรับผู้เดินทำงที่อำยุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทำงกับบิดำ มำรดำ ต้องมีจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศจำกบิดำหรือมำรดำแนบมำด้วย 
** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 
***ส ำหรับพำสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หำกมีประกำศจำกทำงรัฐบำลบังคับใช้วีซ่ำ ทำงบริษัทขอเก็บค่ำวีซ่ำที่เกิดขึน้
ตำมจริง และทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด *** 

 


