
 

 

 

 

 

JL SUPER VALUE  

NAGOYA 5 DAYS 3 NIGHTS 

ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืนกรกฎำคม – พฤศจกิำยน 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมใบไมเ้ปลีย่นสที ีห่มูบ่ำ้น ชริำคำวำโกะ ทำคำยำ่มำ่  นำโกยำ่    

ถำ่ยรปูคูป่รำสำทฮำชมิะและหมูบ่ำ้นกโุจฮำจมิงัเมอืงเล็กๆ ทำ่มกลำง

ภเูขำแสนสวยอสิระชอ้ปป้ิง ยำ่น ซำคำเอะ ฟรเีดยแ์นน่ๆ 1 วนั  

มนี ำ้แรอ่ยำ่งดบีรกิำรบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

!!!!! FREE WI- FI ON BUS !!!!! 



**เด็ก อำยไุมถ่งึ 2 ปี (Infant) รำคำ 6,000.-** 
ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ และรำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกดท์ำ่นละ 2,500 บำท/ทรปิ 

ส ำหรบัลกูคำ้ทำ่นทีไ่มเ่อำต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคำ่ต ัว๋ออก 10,000 บำท จำกรำคำทวัร ์

 

รำยกำรทวัร ์
วนัแรก      กรงุเทพ   สนำมบนิสวุรรณภมู ิ 

21.00 น. พรอ้มกนัที ่สนำมบนินำนำชำตสิวุรรณภมู ิ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์R สำยกำรบนิ เจแปนแอรไ์ลน ์
(JAPAN AIRLINE) เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ 

สายการบิน JAPAN AIRLINE  ใชเ้ครื่อง Boeing 787 Dreamliner จัดที่ น่ังแบบ 2-4-2 น ้ าหนัก

กระเป๋า 46 กก.ตอ่ทา่น (ทา่นสามารถโหลดกระเป๋าไดค้รัง้ละ 2 ใบ แตล่ะใบน ้าหนักไมก่นิ23กก./ใบ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหต:ุ 

บตัรโดยสารไมส่ามารถอพัเกรดเป็น BISSINESS CLASS  ไมส่ามารถขอคนืเงนิหากไมเ่ดนิทาง สามารถสะสมไมลไ์ด ้

 

วนัทีส่อง   นำโกยำ่-หมูบ่ำ้นชริำคำวำโกะ – ทำคำยำ่มำ่      (-/L/D) 

00.25 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่JL738 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิเซ็นแทร ์ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลำทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวำ่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส ำคญัมำก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญำตใหน้ ำอำหำรสด 

จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษปรบัและจบั 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บำ้นมรดกโลกชริำคำวำโกะ ทีย่งัคงอนุรกัษบ์ำ้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนำนแท้

ด ัง้เดมิ และยงัไดร้บัเลอืกจำกองคก์ำรยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธนัวำคม 1995  บา้น

สไตล์กัสโชสคึุร ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถ

รองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึ 

 

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

4 - 8 ตลุำคม 31,500 9,000 

16 - 20 ตลุำคม 31,500 9,000 

28  ตลุำคม – 1  พฤศจกิำยน 31,500 9,000 

13 - 17 พฤศจกิำยน 31,500 9,000 

20-24 พฤศจกิำยน 31,500 9,000 

26-30 พฤศจกิำยน 31,500 9,000 

29 พฤศจกิำยน – 3 ธนัวำคม 31,500 9,000 



 

 

 

 

 

เรยีกหมูบ่า้นสไตล ์นี้ว่า “กัสโช” และมผีูค้นจากทั่วทุกมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่

ต ่ากวา่ 680,000 คน 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทาคายามา่ เมอืงเล็กๆ ทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายของ ประวัตศิาสตรแ์ละ

อารยธรรมโบราณทีย่งัคงหลงเหลอือยูร่อใหท้า่นมาสมัผัส 

จากนั้นน าท่านเดนิชม หมู่บา้น LITTLEKYOTO หรอื เขตเมอืงเก่ำซนัมำจ ิซูจ ิซึง่เป็นหมู่บา้น

เกา่แกส่มยัเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทีย่งัอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิ

เทีย่วและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ 

รา้นผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ 

เชน่ ซารโุบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคา

ยามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และ

เก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิ

อกีดว้ย 

 

 

 

 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  (2) 
น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กัโรงแรม TAKAYAMA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ำม   ปรำสำทฮำชมิะ – กโุจฮำจมิงั -นำโกยำ่ –ชอ้ปป้ิงยำ่นซำคำเอะ                (B/L/-) 

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ปรำสำทฮำจมิงั(Hachiman Castle) สรำ้งขึน้ในปี 1559 โดยขนุนำง

ประจ ำเมอืง แมว้่ำปรำสำทจะถูกท ำลำยในช่วงตน้สมยัเมจ ิแต่ก็ถูกสรำ้งขึน้มำใหม่ในปี 

1933 ดว้ยดว้ยโครงสรำ้งไมม้ำกกวำ่คอนกรตี แต่อย่างไรก็ตามการตกแต่งภายในก็ไม่ไดเ้ป็น

แบบดัง้เดมิ เนื่องจากปราสาทแห่งนี้ตัง้อยู่บนเนินเขา จากชัน้บนสุดของปราสาทสามารถมองเห็น

มมุมองทีส่วยงามของเมอืงในหบุเขาเบือ้งลา่ง รอบๆปราสาทเต็มไปดว้ยตน้เมเป้ิล มกีารประดับประดา

ดว้ยไฟในตอนกลางคนือกีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 



จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กโุจฮะจมิงั (Gujo-Hachiman) ในจังหวัดกฟิ ุเป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีง

เลือ่งลอืวำ่เป็น “เมอืงแหง่สำยน ำ้” เนือ่งจำกมรีำงน ำ้ซึง่มสีำยน ำ้ใสสะอำดไหลไปตำมถนน

หนทำงอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก รวมทัง้อาคารบา้นเรอืนในบรรยากาศแบบยอ้นยคุอนัสวยงามเรยีงรายอยู่

ทั่วเมอืง ควรคา่แกก่ารไปเยอืนอยูห่ลายแหง่ดว้ยกนั โดยเฉพาะทีถ่นนเล็กๆชือ่ “องิาวะ โคะมจิ ิ

(Igawa Komichi)” เราจะไดเ้ห็นปลาคารพ์และปลาน ้าจดืพันธุอ์ ืน่ๆวา่ยวนไปตามรางน ้า และยงัมถีนน 

“ยะนะกะมซิโุนะ โคะมจิ ิ(Yanaka Mizuno Komichi)” เป็นถนนโรยกรวดกอ้นกลมเล็กสวยงามมตีน้

หลวิเรยีงรายอยูเ่ป็นทวิแถว รับรองวา่จะเพลดิเพลนิไปกบัการไดเ้ดนิเลน่ชมบา้นเรอืนทีอ่บอวลไปดว้ย

บรรยากาศเป่ียมเสน่หแ์บบญีปุ่่ นอยา่งแน่นอน 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงนาโกยา่เมอืงใหญอ่นัดับ 4 ของประเทศ ญีปุ่่ นและเป็ นศนูยกล์างทาง

เศรษฐกจิทีส่ าคญั ของ“ภมูภิาคชบู”ุ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ยำ่นซำกำเอะ ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิง เป็นยำ่นกำรคำ้ทีม่คีวำมส ำคญั

ทีสุ่ดของเมอืงนำโงย่ำ ท ัง้ยงัเป็นทีต่ ัง้ของหอคอยส่งสญัญำณโทรทศันแ์ห่งเมอืงนำโงย่ำ 

นอกจากนัน้ยังเป็นที่ตัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังทีม่ชี ือ่เสยีงเรยีงรายเต็มสองฟากฝ่ังถนน รวมทัง้

รา้นคา้แบรนดเ์นมต่างๆ อกีมากมาย โดยทีแ่ตล่ะอาคารก็มรีปูทรงสวยงามแตกตา่งกนัไป ทัง้นีย้า่นซา

กาเอะยงัเป็นทีต่ัง้ของโรงแรมชือ่ดังมากมาย จงึท าใหบ้รเิวณนีไ้มใ่ชเ่พยีงแคแ่หลง่การคา้ทีส่ าคัญของ

เมอืงเทา่นัน้ แตย่งัเป็นศนูยร์วมการคมนาคมเชือ่มตอ่ไปยงัจดุตา่ง ๆ ทั่วทัง้ภมูภิาคนีอ้กีดว้ย 

 

 
 
 
 
 
 

* *อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั** 

น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กัโรงแรม NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
วนัทีส่ ี ่ อสิระเต็มวนั  (ไมม่รีถบสับรกิำร)               (B/-/-) 

 

 ****ไมม่รีถบสับรกิาร*** 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรโรงแรม (5) 

อสิระเต็มวัน (ไมม่รีถบสับรกิาร) ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆ โดยมไีกด์

คอยใหค้ าแนะน าในการเดนิทางอาท ิ

**ชอ้ปป้ิง ยำ่นซำคำเอะ (SAKAE) ยา่นการคา้ทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุของเมอืงนาโกยา่ เป็นสถาน

ทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังและรา้นคา้ตา่งๆมากมาย ตัง้เรยีงรายเต็มสองฟากฝ่ังถนน 



**ยำ่นชอ้ปป้ิงโอส ุ (Osu Shopping Arcade) ของเมอืงนาโงยา่ มอีายปุระมาณ 400 กวา่ปี เป็น

ถนนการคา้ที่มีชื่อเสียงและไดรั้บความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากดว้ยมนต์เสน่ห์ของ

บรรยากาศย่านชนชัน้แรงงานแบบดัง้เดมิ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตัง้ของวัดโอสุคันนอน (Osu Kannon 

Temple) สถานทีส่ักการะเจา้แมก่วนอมิวัดในพระพุทธศาสนาทีม่ชี ือ่เสยีงอยา่งมากของเมอืงทีต่ัง้อยู่

ใกล ้ๆ  กนั 

**Oasis 21 & Nagoya TV Tower ลานกลางเมอืงนาโกย่า มจีุดเด่นคอืลานสระน ้ากระจกลอย

ฟ้า ซึง่เราสามารถเดนิขึน้ไปดูววิรอบเมอืงได ้มรีา้นคา้ต่างๆและทีส่ าคัญคอืตอนเย็นจะมกีารเปิดไลท์

อัพสวยงาม ใกลม้หีอคอยโทรทัศน์ตัง้ตระหง่านอยู่เคยีงขา้งและมสีวนสาธารณะอยู่ดา้นล่าง นัน้คือ 

Nagoya TV Tower จดุกระจายสญัญาณจากอดตี ปัจจบุนักลายเป็น หนึง่ใน Landmark ทีส่ าคัญของ

เมอืงซึง่เราสามารถขึน้ไปดวูวิดา้นบนไดด้ว้ 

**พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ำ้ทำ่เรอืนำโกยำ่ พพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้าจัดแสดงนทิรรศการสัตวเ์ลีย้งลูกดว้ยนม

ทางทะเล เชน่ โลมา ปลาวาฬ และปลาวาฬเบลูกา้ เป็นตน้ นอกจากนี้ยังมสี ิง่มชีวีติทางทะเลอืน่ๆที่

อาศัยอยูร่ะหวา่งญีปุ่่ นและมหาสมทุรแอนตารก์ตกิอกีมากมาย ผูเ้ขา้ชมสามารถชมการแสดงพเิศษจาก

โลมาแสนรูท้ีจ่ัดขึน้เป็นประจ าทกุวันไดเ้ชน่กนั 

**ศำลเจำ้อตัสตึะ (Atsuta Shrine) เป็นศาลเจา้ทีม่คีวามส าคญัเป็นอนัดับ 2 รองจากศาลเจา้

ใหญแ่หง่เมอืงอเิสะ (Ise) เพราะเป็นศาลเจา้ทีส่รา้งถวายแดพ่ระจักรพรรด ิเป็นสถานทีเ่กบ็รักษา พระ

แสงดาบคซุานาง ิ(Kusanagi-no-Mitsurugi) ซึง่เป็นหนึง่ในสามของสมบตัปิระจ าราชวงคด์อก

เบญจมาศ อกีสองชิน้ไปเป็นคันฉ่อง (Sacred Mirror) เก็บไวท้ีศ่าลเจา้เมอืงอเิสะ และรัตนะรปูโคง้ 

(Curved Jewels) เก็บไวท้ีพ่ระราชวังอมิพเีรยีลในกรงุโตเกยีว เป็นศาลเจา้อกีแหง่ทีม่คีนญีปุ่่ น

เลือ่มใสศรัทธา บรรยากาศภายในศาลเจา้ยงัรม่รืน่ไปดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิ 

**สถำนเีจอำรน์ำโกยำ่ (JR Central Tower) นอกจากจะเป็นชมุทางรถไฟใหญข่องเมอืงแลว้ 

ทีน่ีย่งัมหีา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร ใหไ้ดเ้ลอืกกอ่นจะออกเดนิทาง รอบบรเิวณสถานกี็เต็มไปดว้ย

หา้งสรรพสนิคา้ นอกจากนีบ้รเิวณนีย้งัถอืเป็นยา่นบันเทงิของเมอืงมทีัง้ รา้นอาหาร ผบั บาร ์ตัง้เรยีง

รายอยูม่ากมาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

* *อสิระอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั** 

พกัที ่  โรงแรม NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
 
 

วนัทีห่ำ้  สนำมบนิเซ็นแทร ์– กรงุเทพฯ                (B/-/-) 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรโรงแรม (6) 

 สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบนิ เซ็นแทร ์ประเทศญีปุ่่ น 

10.10 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดย สำยกำรบนิ เจแปนแอรไ์ลน ์โดยเทีย่วบนิที ่JL737  

13.55 น.     เดนิทางถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

+++*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+++ 

 

* ทำ่นใดมไีฟทบ์นิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 

 



มหีวัหนำ้ทวัรบ์รกิำรจำกเมอืงไทย เมือ่มผีูร้ว่มเดนิทำงต ัง้แต ่30 ทำ่นขึน้ไป กรณีผูเ้ดนิทำงนอ้ยกวำ่ 30 ทำ่น 

มไีกดใ์หบ้รกิำรทำ่นเดยีว เดนิทำงพรอ้มทำ่นจำกเมอืงไทย 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, 

กำรเมอืง, สำยกำรบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำม

กฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำพกำรจรำจรในวนัเดนิทำงน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวรเ์มือ่มผีูร้ว่มทาง 30ทา่น) 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 



× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ื่นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ หรอืมากกวา่ 2,000 บาท ตามทีส่ถานทตูก าหนด และมคีา่บรกิารวซีา่ตา่งหาก 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คำ่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 2,500 บำท/ทำ่น/ทรปิ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทำงขึน้ต ่ำ 30 ท่ำน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำทำ่นละ 15,000 บำท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 24 ชั่วโมง  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช ำระกอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังำนขำยมำทำงแฟกซ ์

 สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วำ่ตอ้งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // [หำกไมส่ง่ส ำเนำหนงัสอื

เดนิทำง (Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำเสยีหำยอนัเกดิจำกควำม

ผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 
 

เง ือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



 

จำกมำตรกำรยกเวน้วซี่ำเขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไม่วำ่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำรตรวจเขำ้
เมอืง เพือ่ยนืยนักำรมคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมำยเหต ุ: กรณุำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถกูตอ้งและควำมเขำ้ใจ

ตรงกนัระหวำ่งทำ่นลกูคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดย
อาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนักอ่นกำร
เดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการเดนิทาง รวมจ ำนวน 3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร ์                       EXCLUSIVE TOKYO                      วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 



จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง (กรณุำกรอกชือ่ไทยและองักฤษอยำ่งถกูตอ้งตำมหนงัสอืเดนิทำง เรยีงตำมหอ้งพกั) 
 

ล ำดบั 
ค ำน ำหนำ้ – ชือ่        
(ภำษำองักฤษ) 

นำมสกลุ              
(ภำษำองักฤษ) 

วนัเกดิ                       
(ว/ด/ป) 

เลขที ่          
หนงัสอืเดนิทำง 

วนัหมดอำย ุ
หนงัสอืเดนิทำง 

ตวัอยำ่ง MISS SUHANSA CHUMPHOLWONGSE 01/01/1988 AA4470524 1/1/2021 
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4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

หมำยเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อำหำร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
ขำ้พเจำ้รบัทรำบเงือ่นไขในรำยกำรทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 


