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รหัสโปรแกรม : 11993 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุคร้ังทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



นาโกย่า เกียวโต ทาคายาม่า 

ซุปเปอร์ ฮอลิเดย์ 5วัน 3คืน 
จัดเต็ม..หยุดยาวสงกรานต์..ไม่ลางาน 

เทศกาลประดับไฟ Nabana No Sato Winter Illumination - เมืองเก่าทาคายาม่า -

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ - 

ปราสาทนาโกย่า - ช้อปป้ิงจัดเต็ม!! 

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวเต็มวันไม่มีวันอิสระ 
 

เดินทาง 11-15 / 12-16 เม.ย. 2562 

       

             โดยสายการบิน  
 

บินตรงสู่นาโกย่าโดยสายการบิน AIR ASIA X น้้าหนักกระเป๋า 20 ก.ก. 

วัน โปรแกรมท่องเทีย่ว เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม  

1 สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) - - - - 

2 

สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (เมืองนาโกย่า) – Nagoya Castle - 

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า - ซันมา ชิซูจิ 

(ย่านเมืองเก่า) 

-  - 

HIDA TAKAYAMA 

WASHINGTON HOTEL 

PLAZA หรือเทียบเท่า 

3 

เมืองนาโกย่า – เกียวโต-ศาลเจ้าโอสึคันนง – ช้อปปิ้ง  

JTC  DUTY FREE   - เทศกาล Nabana No Sato 

Winter Illumination – ช้อปปิ้ง Mitsui outlet 

  - 

NAGOYA SAKAE 

WASHINGTON HOTEL 

PLAZA หรือเทียบเท่า 

4 

เมืองนาโกย่า – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้า ฟูจิมิ 

อินาริ – ชมพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ALEXANDRA   - 

NAGOYA SAKAE 

WASHINGTON HOTEL 

PLAZA หรือเทียบเท่า 

5 
สนามบิน ชูบุ เ ซ็ นแทร ร์  ( เมื องนา โกย่ า )   - 

สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 
 - - - 



 

Day 1 : สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA 

X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ ** 

(ไม่มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
23:55 น. เหินฟ้าสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบนิ AIR ASIA X เที่ยวบินที ่XJ638 

Day 2 : สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (เมืองนาโกย่า)- Nagoya Castle – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมือง

ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ (ย่านเมืองเก่า) 

07.45 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นน้าท่านผ่านข้ันตอนการ

ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง) *** ประเทศ

ญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้  น้าอาหารสด จ้าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษ

ทั้งจ้าทั้งปรับ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


จากนั้น น้าท่านชม ปราสาทนาโกย่า Nagoya Castle (ด้านนอก) สร้างข้ึนในยุคเร่ิมต้นสมัยเอโดะ ภายในมี

พิพิธภัณฑ์ที่ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปราสาท สวนหย่อมรอบปราสาท

แบ่งเป็น 2 ช้ัน คือคูเมือง และก้าแพงป้อมปราการ ซึ่งเป็นจุดชมดอกซากุระบานในช่วงปลายเดือน

มีนาคม-ต้นเดือนเมษายน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น้าท่านเดินทางเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งได้รับการยกย่องจาก

องค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บ้านสไตล์กัสโซสึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่น

แบบดั้งเดิมรูปร่างของหลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า จึงเรียก

หมู่บ้านสไตล์นี้ว่า กัสโซ แปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะ

คล้ายสองมือพนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร 

โครงสร้างของบ้าน ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับ

หลังคาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากนั้น น้าท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า สมญานามว่า ลิตเติ้ลเกียวโต (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 

2 ช่ัวโมงคร่ึง) เมืองเล็กที่น่ารักอันเก่าแก่ในหุบเขาซึ่งคงสภาพธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี และได้รับ

การอนุรักษ์สถานที่ต่างๆ ของเมืองไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแผนผังเดียวกับเกียวโตในอดีต 

บ้านเรือนไม้-ที่จัดแต่งน่ารัก เนื่องจากเป็นเมืองที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ สมัยนารา ช่างไม้ของเมือง

ทาคายาม่าได้ถูกจารึกว่าเป็น ช่างไม้ฝีมือดีมีช่ือเสียงที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสความเป็นอยู่ที่ยังคงรักษาสภาพ แวดล้อมและการด้าเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่

ท่านจะประทับใจแน่นอน ณ ซันมาชิซูจิ เป็นย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนสมัยเอโดะกว่า 

300 ปี เอาไว้ได้เป็นอย่างดี โดยมีคูน้้าล้อมรอบและมีถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวัติความเป็นมา

อย่างยาวนาน ปัจจุบันผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านนี้ต่างดัดแปลงบ้านเรือนของตนให้กลายเป็นย่านช้

อปปิ้งที่ส้าคัญของเมือง ซึ่งมีร้านขายของที่ระลึกพื้นเมืองมากมาย ไม่ว่าจะเป็นถ้วยชาม เหล้าสาเก 

เกี๊ยะ กระดาษญี่ปุ่น หรือตุ๊กตาซารุโบะโบะ เป็นต้น แต่หากเป็นในช่วงหน้าหนาวร้านค้าเหล่านี้จะปิด

ร้านไวกว่าปกติ พร้อมเลือกหาซื้อสินค้าพ้ืนเมืองที่ระลึกมากมาย อิสระให้ท่านเก็บเกี่ยวบรรยากาศ

แสนคลาสสิค ได้ตามอัธยาศัย 

 เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยว อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

พักที ่ โรงแรม HIDA TAKAYAMA WASHINGTON HOTEL PLAZA  หรือเทียบเท่า 

 



Day 3 : เมืองนาโกย่า – เกียวโต - ศาลเจ้าโอสึคันนง – ช้อปปิ้ง  JTC  DUTY FREE   - เทศกาล Nabana 

No Sato Winter Illumination – ช้อปปิ้ง Mitsui outlet 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น้าท่านเดินทางกลบัสู ่เมืองนาโกย่า  (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมงคร่ึง) เป็นเมืองใหญ่

ที่สุดใน “ภูมิภาคชูบุ” ซึ่งอยู่ตรงกลางของประเทศญี่ปุ่น บริเวณรอบๆนาโกย่ามีแหล่งผลิตสินค้า

การเกษตร ปศุสัตว์ และประมงที่มีช่ือเสียงของญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นเมืองอุตสาหกรรม โดยมีฐาน

การผลิตรถยนต์, ยานอวกาศ, เคร่ืองจักร, เซรามิก ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์

ดึงดูดใจให้ท่านมาเที่ยวชมได้อย่างเต็มอ่ิม เช่น การเที่ยวชมประวัติศาสตร์ (สถานที่ทาง

ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโอดะ โนบุนางะ, โทโยโตมิ ฮิเดะโยชิ, โทกุงาวะ อิเอะยาสุ), การท่องเที่ยว

เชิงอุตสาหกรรม (วัฒนธรรม “การผลิตสินค้า”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากนั้น น้าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโอสึคันนง ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุด

ในญี่ปุ่น ภายในศาลเจ้าเป็นที่ประดิษฐาน รูปสลักไม้ของเทพคันนอน เทพแห่งความเมตตา ซึ่ง

แกะสลักโดยพระสงฆ์ Kobo Daishi และภายใต้ห้องโถงใหญ่ คือห้องสมุดชินปูคุจิ ที่จัดเก็บหนังสือ

ภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน กว่า 15,000 เล่ม หนังสือเหล่านี้เป็นสมบัติของชาติ และเป็นมรดกทาง

วัฒนธรรม รวมถึงส้าเนาที่เก่าแก่ที่สุดของพงศาวดารโคจิคิ ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ต้นก้าเนิด

ของญี่ปุ่น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ณ JTC DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า อาทิเช่น เคร่ืองส้าอาง

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ขนม ของฝาก ของที่ระลึก เคร่ืองประดับ และ อาหารเสริม จากนั้นน้าท่านเดินทาง

สู่ แหล่งช้อปปิ้งช่ือดังของนาโกย่า ย่านการค้าซาคาเอะ ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง มีร้านค้า



ประมาณ 1100 ร้าน โดยย่านนี้จะมีห้างดังเช่น PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG 

CAMERA, BOOK OFF, ร้าน 100 เยน พร้อมทั้งร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า พร้อมทั้งยังมีร้านอาหาร

หลากหลายชนิดให้ได้เลือกซื้อเลือกทานอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั้น น้าท่านเข้าชมเทศกาล Nabana No Sato Winter Illumination” เป็นหนึ่งในงานประดับไฟฤดูหนาว

สุดอลังการของญี่ปุ่น โดยมีไฮไลท์อยู่ที่ “อุโมงค์ไฟดาวล้านดวง ซึ่งมีความยาวประมาณ 200 

เมตร  โดยเร่ิมจัดตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม (ฤดูใบไม้ร่วง) ยาวไปจนถึงต้นเดือน

พฤษภาคม (ฤดูใบไม้ผลิ) จัดข้ึนภายในสวนดอกไม้ซึ่งตั้งอยู่ใน Nagashima Resort เมืองคุวานะ 

(Kuwana) ของจังหวัดมิเอะ (Mie) 

 อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีม นางาชิมะ Mitsui Outlet Park – Just 

Dream Nagashima เอาท์เล็ตมอลล์ที่มีจ้านวนร้านค้ามากที่สุดในญี่ปุ่น สินค้าที่นี่จ้าหน่ายในราคา

ลด 30 – 70% จากราคาปกติ ที่นี่มีศูนย์อาหารและลานกิจกรรมอยู่หลายจุดเหมือนกับเป็นธีมพาร์

คแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่านได้หาของถูกใจเป็นของฝาก ของที่ระลึก ในราคาสุดคุ้มตามอัธยาศัย 

 เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการช้อปปิ้งอย่างจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

พักที ่ NAGOYA SAKAE WASHINGTON HOTEL PLAZA  หรือเทียบเท่า 

Day 4 : เมืองนาโกย่า – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้า ฟูจิมิ อินาริ – ชมพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น 

ALEXANDRA 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต  เป็นเมืองหลักของจังหวัดเกียวโต และเป็นอดีตเมืองหลวงของ

ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดว่าเป็นศูนย์กลางของเกาะฮนชู นอกจากนี้ นครเกียวโตยังเป็นหนึ่งในสมาชิก

ของ กลุ่มเมืองใหญ่ "เคฮันชิง" ของประเทศญี่ปุ่น 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง ซึ่งในปี 1994 ได้รับการยอมรับให้เป็น

มรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ชมความงดงามของตัวปราสาท 3 ช้ันสีทองที่ตั้งตระหง่านอยู่ใน

สระน้้าที่มีการจัดสวนแบบลัทธิเซน เพื่อให้คนที่เข้าไปชมได้เห็นคติธรรมทางพุทธศาสนาอีกด้วย ใน

อดีตทีน่ี่คือบ้านพักตากอากาศของโชกุน “อาชิคางะ โยชิมิทสึ” ผู้หลงใหลในความสงบ  หลังจาก

นั้นเดินทางสู่ นครพันสะพาน หรือ เมืองโอซาก้า มหานครอีกแห่งหนึ่งที่มีความส้าคัญต่อประเทศ

ญี่ปุ่นอย่างมาก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ท่านเดินทางไปยังสถานที่ส้าคัญอันวิจิตรงดงามอีกแห่งคือ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 

711 ให้ท่านสัมผัส และเก็บภาพความสวยงามกับ โทริดิ นับหมื่นที่เรียงรายกันเป็นแถวยาว



ประมาณ 4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ที่มีความงดงาม และที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าที่มีผู้คนจ้านวนมากมา

สักการะขอพร เนื่องจากเช่ือว่ารูปปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ เป็นผู้ส่งสารให้กับเทพเจ้าแห่ง

การเก็บเกี่ยว และยังถูกน้ามาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนต์ช่ือดังเร่ือง  เดอะ เมมโมร่ี ออฟ เกอิชา 

จากนั้น น้าท่านสู่ ALEXANDRA สัมผัสประสบการณ์พิเศษ 

พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้เรียนชงชาแบบธรรม

เนียมญี่ปุ่น และท่านสามารถเลือกซื้อชาและสินค้า

ของฝากราคาถูกได้จากที่นี่เช่น  โฟมล้างหน้าถ่าน

หินภู เขาไฟ โฟมชาเ ขียว โฟมข้าวญี่ปุ่น หรือ

ผลิตภัณฑ์จากน้้ามันม้า และยาและวิตามินของ

ญี่ปุ่นที่บ้ารุงสุขภาพ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง 

ให้ท่านได้เลือกซื้อ นานาชนิดตามอัธยาศัย 

 เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการช้อปปิ้งอย่างจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

พักที ่ NAGOYA SAKAE WASHINGTON HOTEL PLAZA  หรือเทียบเท่า 

Day 5 : สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (เมืองนาโกย่า) - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 สมควรแก่เวลา น้าท่านเดนิทางสู่สนามบนิชูบุเซน็แทรร์ เมืองนาโกย่า 

09.00 น. เหินฟ้าเดนิทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบนิ AIR ASIA X เที่ยวบินที ่XJ639 

 ** (ไม่มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 

13.00 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

( หมายเหตุ : ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดย        

จะค้านึงถึงผลประโยชน์ทีน่ักท่องเที่ยวได้รับเปน็ส้าคญั ) 

 

 

 

Let us be your Travel Companion 
 

UnithaiTrip 
 
 
 



อัตราค่าบริการ 

 

วันเดินทาง หมายเหตุ 

ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน 

ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่เกิน 12 ปี 

พักกับผู้ใหญ่ 

 (มีเตียง) 

พักเดี่ยว 

เดือน  เมษายน     

11 เม.ย. - 15 เม.ย. 62 * วันสงกรานต์ 34,999 34,999 7,000 

12 เม.ย. - 16 เม.ย. 62 * วันสงกรานต์ 35,999 35,999 7,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : - กรณีที่ประเทศญี่ปุ่นยกเว้นค่าวีซ่าให้นั้นสงวนสิทธ์ิเฉพาะวีซ่านักท่องเที่ยว เพราะ                

                ฉะนั้นลูกค้าต้องใช้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านั้น  

      - ทางโรงแรมจะเป็นผู้เลือกห้องพักให้ ซึ่งจะเป็นห้อง Single / ห้อง Twin / ห้อง 

        Triple ตาม Situation ของโรงแรม 
 

*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านัน้ กรณีต่างชาติช้าระเพิ่ม 3,000 บาท  

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ินท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน   

ช้าระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดนิทาง*  

ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** 

ตามมาตรฐานการให้ทิป วนัละ 50 บาท / ท่าน / วนั 

 



อัตราค่าบริการนี้รวม 

 

  ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ     

  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

  ค่าน้้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  

  ค่ารถรับ-ส่ง และน้าเที่ยวตามรายการ 

  ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

  ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    

  ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช้าระที่

สนามบินดอนเมืองในวันเดินทาง ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน  

**ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน  

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศท้าวีซ่าญี่ปุ่น ผู้เดินทางต้องช้าระค่าวีซ่าเพิ่ม 

1,500 

 

เงื่อนไขในการให้บริการ 

 

1. ในการจองกรุณาช้าระค่าทัวร์มัดจ้าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจาก

ท้าการจอง และช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

2. หากลกูค้าท้าจองเกิน 20 ท่าน ท่านที่ 21 เปน็ต้นไปช้าระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกัน

จองเกิน 20 ทา่น แม้ว่าทา่นจะจองทัวร์มาคนละบริษทัก็ตาม ขอสงวนสทิธิ์ให้ช้าระเพิ่มตามเงื่อนไขของ

บริษัท 

3. กรณีไมเ่ข้า JTC DUTY FREE  หรือ ร้านชงชา  ALEXANDRA  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากทา่นเปน็จ้านวนเงนิ 1,000 บาท / ทา่น / ร้าน 



4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง

พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ้าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ

ที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

การยกเลิก 

 

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจอง 

และจ่ายมัดจ้าแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจ้าใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว ( ไม่นับ

รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )  หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนเดินทางผู้จองจะไม่สามารถท้าเร่ืองขอ

คืนค่าต๋ัวหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 

  1 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่

หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการย่ืนวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนใด 

  2 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวี

ซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น 

  3 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้

ยกเลิกต้องรับผิดชอบช้าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนช่ือตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้้ามัน

เช้ือเพลิง และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น 

 

หมายเหตุ 

 

1. จ้านวนผู้เดินทางข้ันต่้าผู้ใหญ่ 30 ท่านข้ึนไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค้านึงถึงผลประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นสา้คัญ 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น 

ปฏิวัติและอืน่ๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือ

ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท้าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคน

เข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯ 



6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว

สถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7.  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่

จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด

อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

11. เนื่องจากตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อม

คณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเคร่ืองบินไม่สามารถน้ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  

12. เมือ่ท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

ในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

13. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ้านาจในการให้ค้าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น 

แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของบริษัทก้ากับเท่านั้น 

หมายเหตุ กรุณาศึกษารายละเอียดเง่ือนไขให้เข้าใจก่อนท้าการจอง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน 

 

ข้อควรระวัง  

-กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรือ่งการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่่น กับเจ้าหน้าที่ทกุคร้ัง 

-กรณีลูกค้าที่ต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา 

เที่ยวบิน  หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ  

-รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่ช้าระกับผู้จัด เป็นการช้าระขาดก่อนเดินทางและผู้

จัดได้ช้าระต่อให้กับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานที่เที่ยวต่างๆ แบบช้าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกัน 

ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเข้าหรือออก

เมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 

 



โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน้าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต้่ากว่า 6 เดือน 

หรือ 180 วัน ข้ึนไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต้่า 6 หน้า 

หมายเหตุ : ส้าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

***ส้าหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบงัคับใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวี

ซ่าที่เกิดข้ึนตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด *** 

 


