
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 บนิกบั Japan Airlines สายการบนิระดบั 5 ดาว บรกิารแบบ Full Service 
 หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่งัคงอนรุกัษบ์า้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ ัง้เดมิ 
 หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หมูบ่า้นเกา่แกส่มยัเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น 
 ปราสาทกโุจฮะจมิงั สญัลกัษณ์แหง่เมอืงกโุจ 
 วดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน า้ใส มอีายเุกา่แกย่ ิง่กวา่เมอืงเกยีวโต คอืยาวนานกวา่ 1,200 ปี 
 ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิทีส่ถติของพระแมโ่พสภ 
 Mitsui Outlet  แหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลก 
 ชอ้ปป้ิงจใุจ ยา่นซาคาเอะ แหลง่ชอ้ปป้ิงช ัน้น าของญีปุ่่ น 
 Free Wi-Fi ตลอดการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

22 – 26 มนีาคม 61 35,900.- 8,900.- 

28 มนีาคม – 1 เมษายน 61  35,900.- 8,900.- 

ราคาอืน่ๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 25,900 บาท 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – นาโกยา่ 

 
22.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประต ู8 เคานเ์ตอร ์R  

ของสายการบนิ Japan Airlines (JL) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ
และบตัรขึน้เครือ่ง 
 

วนัที ่2 
ทา่อากาศยานชุบ ุ(นาโกยา่) – หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืง
ทาคายามา่ – หมูบ่า้น LITTLE KYOTO 

 
00.55 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานชุบ ุเมอืงนาโกยา่ โดยเทีย่วบนิที ่JL738 เดนิทางดว้ยเครือ่งบนิล าใหญ่ ที่

น่ังกวา้งสะดวกสบาย บรกิารระดับ 5 ดาว บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่ตลอดการเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.15 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานชุบ ุเมอืงนาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น นาโกยา่เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในภมูภิาคชบุ ุซึง่

อยู่ตรงกลางประเทศญี่ปุ่ น หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู่ หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที่ยังคง
อนุรักษ์บา้นสไตล์ญี่ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดรั้บ
เลือกจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกเมื่อเดือน
ธันวาคม 1995 บา้นสไตล์กัสโช-สคึุร ิจะมคีวามยาว
ประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของ
บา้นสามารถรองรับหมิะที่ตกหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ี
และรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระ
เจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ี้ว่า “กัสโช” และมผีูค้นจาก
ทั่วทุกมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต ่า
กวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (1) 



  

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามา่ จังหวัด “ฮดิะ” จังหวัดทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม ผูค้นที่
เป็นมติร น าท่านชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึง่เป็นจวนผูว้่าแห่ง
เมอืงทาคายามา่ เป็นทีท่ างานและทีอ่ยู่อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้าร
ปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ  
จากนัน้น าท่านเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาจ ิซูจ ิซึง่เป็นหมู่บา้นเกา่แก่
สมยัเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่
ชมกบัทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจ าหน่าย
เหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารุโบะโบะ หรอื ตุ๊กตา
ทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะ
แฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย 
ทา่นยงัสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 
 
ค า่ พักที ่Best Western Takayama Hotel ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงทาคายามา่  

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที ่3  ปราสาทกโุจฮะจมิงั – เมอืงนาโกยา่ – ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทกโุจฮะจมิงั สญัลักษณ์แหง่เมอืงกโุจ ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทล าดับทีห่กของ
ไดเมยีวเอนโด ทสเึนโตโมะ ชว่งปีค.ศ.1628 - 1676 ปราสาทถกูสรา้งขึน้ในชว่งปลายของยคุเซน็โกก ุปีค.ศ. 
1559 เมือ่กา้วเขา้สูช่ว่งการปฏริูปเมจ ิปราสาทก็ถูกท าลายหลงเหลอืเพยีงแต่ซากปรักหักพังและก าแพงหนิ
เท่านัน้ (ประมาณปีเมจทิี ่4) “ปราสาทกโุจฮะจมิัง” ไดรั้บการฟ้ืนฟอูกีครัง้ในชว่งปีค.ศ. 1933 (ปีโชวะที ่8) 
โดยโครงสรา้งของตัวปราสาทใชเ้ป็นไม ้สว่นภายในก็มกีารตกแต่งใหมท่ัง้หมด ปราสาทตัง้อยูบ่นเนนิเขาสงู
นัน้ท าใหนั้กทอ่งเทีย่วสามารถชมววิอนังดงามของเมอืงกโุจได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (4) 
 

น าท่านเดนิทางสู่  เมอืงนาโกยา่ จากนัน้ใหท้่าน อสิระชอ้ปป้ิง
ยา่นซาคาเอะ  เป็นยา่นการคา้ทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุของเมอืงนาโง
ยา่ ทัง้ยังเป็นทีต่ัง้ของหอคอยสง่สัญญาณโทรทัศน์แห่งเมอืงนาโง
ย่า นอกจากนัน้ยังเป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังที่มชี ือ่เสยีง



  

 

 

เรียงรายเต็มสองฟากฝ่ังถนน รวมทัง้รา้นคา้แบรนด์เนมต่างๆ อกีมากมาย โดยที่แต่ละอาคารก็มรีูปทรง
สวยงามแตกต่างกันไป ทัง้นี้ย่านซากาเอะยังเป็นทีต่ัง้ของโรงแรมชือ่ดังมากมาย จงึท าใหบ้รเิวณนี้ไม่ใช่

เพยีงแคแ่หลง่การคา้ทีส่ าคัญของเมอืงเทา่นัน้ แตย่งัเป็นศนูยร์วมการคมนาคมเชือ่มตอ่ไปยงัจดุตา่ง ๆ ทั่วทัง้
ภมูภิาคนีอ้กีดว้ย 
อสิระอาหารเย็นเพือ่ใหท้า่นสะดวกในการชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเต็มที ่

 
ค า่ พักที ่Castle Plaza Nagoya ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงนาโกยา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที ่4 เมอืงเกยีวโต – ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– วดัคโิยมสิ ึ(วดัน า้ใส) – วดัคนิคะคจุ ิ– MITSUI OUTLET 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเกา่แกข่องญีปุ่่ นนานนับพันปี จากนัน้จากนัน้น าท่านชม ศาลเจา้
ฟูชมิอินิาร ิทีส่ถติของพระแม่โพสภ เทพเจา้ทีเ่ป็นทีนั่บถอืยิง่ของประชาชนทีม่าสักการะขอพร ใหม้คีวาม
เป็นอยูอ่ดุมสมบรูณ์ของเรือ่งพชืพรรณธัญญาหาร น าท่านสักการะ พระแมโ่พสภ และเทพจิง้จอกทีช่าวญีปุ่่ น
ชือ่ว่าเป็นทูตสวรรค ์ผูค้อยน าขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายังโลกมนุษย ์ท่านจะไดต้ืน่ตากับรูปปั้นของเทพ
จิง้จอกทีม่จี านวนมากมายแลว้น าทา่นชม ศาลโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกว่า
รอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของ
ภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHA ที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพือ่ไปขอพรเทพเจา้ให ้
ตนเองสมความปรารถนา น าท่านเดนิทางสู ่วดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน า้ใส มอีายเุกา่แกย่ิง่กว่าเมอืงเกยีวโต คอื
ยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดคอื หอ้งโถงใหญ่ สรา้งยืน่ออกจากหนา้ผา มเีสาไม ้
ขนาดใหญ่ 139 ตน้ ค ้ายัน และสิง่ทีน่่าอัศจรรย ์คอื สรา้งโดยไมไ่ดใ้ชต้ะปเูลย ดังนัน้องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก และเชญิทุกท่านไดด้ืม่น ้าศักดิส์ทิธิส์ามสายอันเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจาก
เทอืกเขาอกีดว้ย จากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนกาน า้ชา ซึง่ตัง้อยูร่ะหวา่งทางเขา้วัดคโิยมสิ ึรา้นคา้
ต่างๆ ไดต้กแต่งเลียนแบบสมัยเฮอัน ซึง่มสีนิคา้พื้นเมอืงนานาชนิด เช่น รองเทา้โซร(ิรองเทา้เกี๊ ยะแบบ
ญีปุ่่ น), ชดุยกูะตะ, ตุ๊กตานางระบ าญีปุ่่ น, ขมมชคูรมีสอดไสน้านาชนดิ, รา้น 1,000 เยน, ชาเขยีวเกยีวโต ที่
ข ึน้ชือ่อกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น, ของทีร่ะลกึแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ เป็นตน้ จากนัน้เดนิทางสู ่วดัคนิคะคจุ ิหรอืบางที
เราก็เรยีกวา่วัดทอง เป็นวัดเกา่แกข่องเมอืงเกยีวโต มตี านานเกีย่วกบัการต์นูเรือ่งอกิควิซงั ทีว่ัดนี ้วัดนีเ้คยเป็น
ทีพ่ านักของโชกนุอาชคิางะ โยชมิซิ ึ(Shogun Ashikaga Yoshimitsu) ผูท้ีช่อบทายปจุฉา – วสิัชนา กับอกิ
ควิซงัในการต์นู 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (6) 
น าท่านเดนิทางสู่  MITSUI OUTLET JAZZ DREAM 
NAGASHIMA ใหท้่านอสิระเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงรา้นคา้
แบรนดเ์นมชัน้น าและรา้นอาหารญีปุ่่ นและอาหารนานาชาตกิว่า 
240 รา้นเลยทเีดยีว ทีน่ี่ถอืเอา้ทเ์ลตทีม่ขีนาดใหญ่อกีแห่งหนึง่
ในญีปุ่่ นมคีวามมคีวามใหญ่ประมาณ 39,000 ตารางเมตร และ
ถูกออกแบบใหม้ลีักษณะคลา้ยกับเมอืงนวิออรล์นีสซ์ ึง่เป็นเมอืง
ทา่ทางตะวันตกของอเมรกิาอกีดว้ย 
อสิระอาหารเย็นเพือ่ใหท้า่นสะดวกในการชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเต็มที ่

 
ค า่ พักที ่Castle Plaza Nagoya ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงนาโกยา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 



  

 

 

วนัที ่5 ทา่อากาศยานชุบ ุ(นาโกยา่) – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7)  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตชุิบ ุ เพือ่เตรยีมตัวกลบัสู ่กรงุเทพมหานคร 

09.55 น.  ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่JL737 เดนิทางดว้ยเครือ่งบนิล าใหญ่ ทีน่ั่งกวา้ง
สะดวกสบาย บรกิารระดับ 5 ดาว บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่ตลอดการเดนิทาง 

13.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 
 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ า 
เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 
หมายเหต ุ:  

1. โรงแรมทีญ่ ีปุ่่ นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งส าหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็นหอ้งที่

นอน 2 ทา่น และหอ้งทีน่อน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีทีพ่กั 2 ทา่น บางโรงแรมอาจจะไมม่ี

เตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบิล้ส าหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ  

เนือ่งจากบรษิทัรถทวัรข์องญีปุ่่ นสามารถใชร้ถได ้12 ช ัว่โมง / วนั หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั ทางบรษิทั

ของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความ

ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 3,500 เยน ตลอดทรปิ  
กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 24 ช ัว่โมง หลงัจากทีท่ าการจอง  
หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามนั 
 คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 
 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หวัหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 

 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยน / ทา่น / ทรปิ (ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ละแตจ่ะพอใจใน
การบรกิาร) 

 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 24 ชัว่โมง 
 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 



  

 

 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ า

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ กต็ามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบไุว ้ เนือ่งจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุล
ใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญีปุ่่ น) 

 



  

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน 
ไมว่า่จะอยูด่ว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิ หรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขึน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่
ยนืยนัการมคีณุสมบตัรการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดังตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดใ้นระหวา่งพ านักอยูใ่นประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม เป็นตน้) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศญีปุ่่ น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้  
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นดว้ย 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น  
(กรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ ่าวา่ 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ น จะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านัก

ระยะสัน้เทา่นัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาในการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. ตอ้งเป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
 


