
 
 
 

 

 
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 13644 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 



 
 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ 

 

21.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน ์เคานเ์ตอร ์R เพือ่เตรยีม

ตวัเดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 

 

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

วนัทีส่อง นาโกยา่ - ปราสาทนาโกยา่ - โอเอซสิ 21 - ยา่นชอ้ปป้ิงซาคาเอะ - ศาลเจา้โอส ึคนันง - ถนนชอ้ปป้ิงโอส ึ

 
00.25 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่JL 738 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

 
 
08.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทนาโกยา่ 

ซึง่เป็น อกีหนึง่แลนดม์ารก์ส าคญัแหง่เมอืงนาโกยา่  ทีถ่า้มาเมอืงนีแ้ลว้ตอ้งมาแวะปักหมุดใหไ้ด ้แมโ้ครงสรา้งบางสว่นที่
ไดรั้บการปรับปรุงใหแ้ข็งแรงขึน้มาไม่ไดม้เีพียงแคโ่ครงสรา้งเดมิลว้นๆ แต่ไดรั้บการอนุรักษ์บรรยากาศแบบโบราณๆได ้

อย่างดเียีย่ม  อกีทัง้ยังจะมพีพิธิภัณฑ ์สวนหย่อม และจุดชมธรรมชาตสิวยๆใหดู้ดว้ยอกีมากมาย ปราสาทแห่งนี้นัน้ถูก
สรา้งขึน้ในยคุเริม่ตน้สมัยเอโดะ อาคารปราสาทสว่นใหญ่ถูกท าลายในการโจมตทีางอากาศในปี ค.ศ. 1945 ตอ่มาไดรั้บ

การฟ้ืนฟสูรา้งดว้ยคอนกรตีเสรมิเหล็กในปี ค.ศ.1959 จนมาถงึปัจจุบัน หมายเหตุ: ไมร่วมคา่เขา้ชมปราสาท ทา่นละ 

500  เยน  
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
 

 
 

 

 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่อาคารโอเอซสิ 21 ตัง้อยู่ย่านใจกลางเมอืงนาโกย่า ย่านซาคาเอะ โดยอาคารแห่งนี้ถูกขนาน

นามใหเ้ป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของย่านซาคาเอะอกีดว้ย โดยอาคารนี้ถูกสรา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 2002 จะช็อปป้ิงหรอืจะ
หาอาหารทีเ่ป็นทีน่ยิมก็สามารถหาไดจ้ากทีน่ี่ เพราะมทีัง้รา้นอาหารหลากหลายสไตล ์และรา้นคา้อกีเพยีบ แถมบางวันยัง

จะมกีจิกรรมสนุกๆใหเ้ราไดช้มกนั ซึง่สว่นมากเคา้จะจัดกนัทีบ่รเิวณพืน้ทีส่าธารณะ “Milky Way Square”น่ันเอง   

 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้โอสคึนันง เป็นหนึ่งในสามของศาลเจา้บูชาเจา้แม่กวนอมิทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น และเป็นวัด
ประจ าตระกลูโอดะ นอกจากนียั้งมวีดับนัโชจซิึง่โทกงุาวะ อเิอะยาสเุคยพักอยู่เมือ่ครัง้เป็นตัวประกัน อันเป็นประวัตศิาสตร์



 
 
 

หนา้หนึง่ของยา่นโอส ึOSU เป็นเมอืงทีผ่สมผสานระหวา่งประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุดทอ่งเทีย่ว

ยอดฮติทีส่ดุของนาโกย่า ซึง่นอกจากคนญีปุ่่ นแลว้ นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตก็ินยิมมาเยีย่มชมเชน่กนั  
 

 
 

จากนัน้ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิม่ทีย่่านรา้นคา้ ณ บรเิวณ
ถนนชอ้ปป้ิงโอสุ ซึง่มอีายุประมาณ 400 กว่าปี เป็นถนนการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงและไดรั้บความนิยมจากนักท่องเทีย่วเป็น

อย่างมากดว้ยมนตเ์สน่หข์องบรรยากาศย่านชนชัน้แบบดัง้เดมิ ถนนชอ้ปป้ิงนี้ประกอบไปดว้ยรา้นคา้มากมายกวา่ 1,200 
รา้น เรยีงรายตลอดสองขา้งทางยาว 1.7 กโิลเมตร ประกอบดว้ยอาหารและสนิคา้ทันสมัยไม่วา่จะเป็นน ้าหอม, เสือ้ผา้, 

เครือ่งส าอาง และรอ้งเทา้จากสารพัดยีห่อ้ดงัและทีส่ าคญัคอืราคาถกูมาก  

 

 



 
 
 
 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่  โรงแรม HOTEL KOYO หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 วนัทีส่าม สวนดอกไมบ้ก๊กะโนะ๊ ซาโตะ - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายามา่ - เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไมบ้๊กกะโนะซาโตะ  ใหท้่านไดน่ั้งรถรางสัมผัสบรรยากาศภายในไร่  ชมความ

สวยงามของดอกไมน้านาพันธุอ์าท ิดอกกหุลาบ, ลลิลี,่ ซาเวยีร,์ ดอกเวอรจ์เินี่ย และดอกโคเคยี หรอืโคชอิะ ทีเ่บง่บาน
ตอ้นรับผูท้ีม่าเยอืน เก็บภาพประทบัใจทีแ่สนโรแมนตคิกับมวลหมู่ดอกไมอ้กีทัง้ฉากหลังยังเป็นโบสถส์ดุคลาสสคิ หมาย

เหต ุ: รายการทอ่งเทีย่วนีไ้มร่วมคา่บรกิารรถรางและคา่บรกิารกจิกรรมอืน่ๆภายในสวนและดอกไมท้ีจ่ดัแสดง

จะเปลีย่นแปลงตามฤดกูาล 
 

 

 
 

ซึง่ภายในสวนบ๊กกะโนะซาโตะแห่งนี้เปิดใหเ้ขา้ชมทุกฤดกูาล ซึง่ฤดูรอ้นชว่งปลายเดอืนเมษายนเป็นตน้ไปจนถงึเดอืน

พฤษภาคมจะเป็นทุง่ดอกพิง้คม์อส และสวนดอกทวิลปิ ชว่งเดอืนกรกฏาคม จะเป็นทุง่ดอกลาเวนเดอร์ และในสว่นชว่ง
เดอืนสงิหาคมถงึกันยายนนัน้จะม ีดอกดาวกระจาย ดอกโคเคยีและดอกไมห้ลากส ีมากมายหลากหลายสายพันธุใ์หทุ้ก

ทา่นไดเ้ลอืกชม สว่นในชว่งฤดูหนาวนัน้พืน้ทีแ่ห่งนี้จะปรับเปลีย่นเป็นลานสกใีหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้มาเยีย่มชมกันอย่างไม่
ขาดสาย นอกจากธมีพารค์แห่งนี้จะเป็นสวนดอกไมแ้ลว้นัน้ ยังมโีซนอืน่ๆใหท้า่นไดเ้ลอืกชมอกีดว้ยไม่วา่จะเป็นสวนสตัว ์

กจิกรรมเวริค์ชอ้ป และคาเฟ่ รา้นน่ารักๆตา่งๆมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกตามอธัยาศยั 

 
 

 



 
 
 

แผนทีแ่สดงจดุทอ่งเทีย่วตา่งๆภายในสวน BOKKA NO SATO 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามา่ จังหวัด “ฮดิะ” จังหวัดทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม ผูค้นทีเ่ป็นมติร น า
ทา่นเทีย่วชม เมอืงทาคายามา่ ทีไ่ดช้ ือ่วา่“ลติเติล้เกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยู่ในหุบเขาทีย่ังคงดแูลวัด 

ศาลเจา้ แม่น ้า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ย่างลงตัว น าทา่นสู ่“หมูบ่า้นชริาคา
วะโกะ หมูบ่า้นทีไ่ดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึ

คุร ิซึง่เป็นแบบญีปุ่่ นด ัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจากค าวา่ กสัโช ซึง่แปลวา่ พนมมอื ตามรูปแบบของบา้นทีห่ลังคาชนัถงึ 

60 องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่
โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตัวเดยีว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะทีต่กมาอย่างหนัก

ในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี

 
 



 
 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านชมสถานที่ส าคัญเมื่อครั ้งอดีต ทีท่ าการเก่าเมอืงทาคายาม่า ใชเ้ป็นทัง้ทีท่ างาน และที่อยู่อาศัยของผูว้่า
ราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาว่า  ในสมัยเอะโดะ หรอืกวา่ 300 ปีที่

แลว้ เป็นทีท่ าการรัฐในยคุเอะโดะเพยีงแหง่เดยีวทีข่า้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบรูณ์ ซึง่ภายในนี้ประกอบดว้ยบรเิวณไต่
สวนพจิารณาคด ีหอ้งขงันักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ทีน่ าชมความงามของเมอืงทาคายาม่า ซึง่ยังคงคว าม

เป็นบา้นเมอืงแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิอยา่งแทจ้รงิ 

 
เดนิชม เขตเมอืงเก่าซนัมาชซิจึ ิ ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบา้นใน

สมัยเอะโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่วา่จะเป็น
เหลา้สาเก ซปุมโิสะชริุ ตุก๊ตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็นตุก๊ตาตามความเชือ่ของคนโบราณสมัยกอ่น  

 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  โรงแรม HOTEL KOYO หรอืระดบัเดยีวกนั 

 



 
 
 

วนัทีส่ ี ่  ศาลเจา้อเิสะ – ถนนโอคาเงะโยโกะโจ – มติซุยเอา้ทเ์ล็ท - ออิอน มอลล ์ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้อเิสะ เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ ีไ่ม่มทีีไ่หนทดแทนไดส้ าหรับคนญีปุ่่ น ทีน่ี่มีผูค้นมากมายแวะ
เวยีนกนัมาสกัการะบชูาตัง้แตก่วา่ 2,000 ปีกอ่น โดยเป็นแหลง่ศนูยร์วมทางจติใจของชาวญีปุ่่ นมากทีส่ดุเลยทเีดยีว ศาล

เจา้อเิสะประกอบดว้ยศาลเจา้กวา่ 125 แห่ง โดยมศีาลเจา้หลักคือ ในค ู(ศาลเจา้ดา้นใน) และ เกะค ู(ศาลเจา้ดา้นนอก) 
ซึง่มผีูค้นเดนิทางมากราบไหวม้ากกวา่ 8 ลา้นคนตอ่ปี   

 

 
 
หลงัจากสกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิท์ ีศ่าลเจา้อเิสะเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ขา้มถนนไปไม่เพยีงกีก่า้ว จะเป็นทีต่ัง้ของ ย่านการคา้ ถนน

โอคาเงะโยโกะโจ ถนนคนเดนิทีส่รา้งขึน้ในสไตลย์อ้นยุคไปในยุคสมัยของเอโดะ  บรเิวณถนนสายนี้นับวา่เป็นสวรรค์
ของนักชอ้ปนักชมิ ทัง้ของคาวของหวาน ทีส่ว่นใหญพ่่อคา้แมค่า้ตา่งจะท ากนัสดๆใหด้ ูใหช้มิกันหนา้รา้น  อกีทัง้ของฝาก

และสนิคา้แฮนดเ์มดมากมาย ส าหรับใครทีช่อบงานคราฟทแ์นะน าวา่ไม่ควรพลาดอย่างยิง่  หากมาในชว่งวันหยุดบรเิวณ

ลานจัดการแสดงดา้นในจะมกีารแสดงโชวม์ากมาย เชน่โชวก์ารตกีลอง เป็นตน้ 
 



 
 
 

 
 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูน่าโกยา่ เพือ่น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมเอา้ทเ์ล็ท ณ มติซุยเอา้ทเ์ล็ท ซึง่เอาทเ์ล็ทนี้เป็น

สว่นหนึง่ของสวนสนุกนางาชมิะสปาแลนด ์มอีาณาเขตบรเิวฝรกวา้งขวางมาก  เรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 302 รา้น อาทิ

เชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo , Gucci , Longcham , Balenciaga , Michael Kors ฯลฯ เพยีบพรอ้มดว้ย
สนิคา้ส าหรับทกุคนตัง้แตส่นิคา้แฟชัน่หญงิชาย และเด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีา และสนิคา้ทั่วไป ซึง่มสีว่นลดมากมายสงูสดุ

ถงึ 80% นอกจากนีภ้ายในหา้ง ยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญ่ไวค้อยบรกิารนักทอ่งเทีย่วอกีดว้ย 
 

 
 



 
 
 

จากนัน้น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้มสีนิคา้จัดจ าหน่ายมากมายไม่วา่จะเป็น

เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ และผลติภัณฑเ์วชส าอาง เสรมิความงาม อาหารเสรมิชือ่ดังของญีปุ่่ น ของฝากนานาชนิด ซือ้
ของฝากก่อนกลับ อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้สาเกญีปุ่่ น และ หากท่านใดหลงใหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีว

สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ีไ่ดเ้ลย 
ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  โรงแรม SPRING SUNNY NAGOYA TOKONAME หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัหา้         นาโกยา่ -  สนามบนินาโกยา่ –  กรุงเทพฯ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู ่สนามบนินาโกยา่ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
10.25 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบนิเจแปน แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 737 

14.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ 
ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

อตัราคา่บรกิาร 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

26 - 30 กรกฎาคม 2562 31,199 8,000 

23 – 27 สงิหาคม 2562 30,999 8,000 

12 – 16 กนัยายน 2562 30,999 8,000 

26 – 30 กนัยายน 2562 30,999 8,000 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 10,000 บาท 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอื กรุณาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหตุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื่อยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 
 
 

 



 
 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 

1,700 บาท** 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 



 
 
 

 คา่ทปิคนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน

ซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้  

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 

การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 

 



 
 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 

 


